
Nummer Toegang: 1.08.01

Inventaris van het archief van de Nassause
Domeinraad: Raad en Rekenkamer te Breda, 1170-

1580 (1582)

Versie: 02-05-2021

S.W.A. Drossaers [herbewerking Hanno de Vries / Sanne van Splunter]

Nationaal Archief, Den Haag 1948 / 2019

This finding aid is written in Dutch.





1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 3

I N H O U D S O P G A V E

Beschrijving van het archief.....................................................................................11
Aanwijzingen voor de gebruiker...............................................................................................12

Openbaarheidsbeperkingen...................................................................................................... 12
Beperkingen aan het gebruik.................................................................................................... 12
Materiële beperkingen.............................................................................................................. 12
Andere toegang......................................................................................................................... 12
Aanvraaginstructie..................................................................................................................... 12
Citeerinstructie.......................................................................................................................... 12

Archiefvorming..........................................................................................................................13
Geschiedenis van de archiefvormer.......................................................................................... 13

Raad en Rekenkamer te Breda.............................................................................................. 13
Instructie voor den Raad en Rekenkamer te Breda..............................................................15

Geschiedenis van het archiefbeheer......................................................................................... 26
De verwerving van het archief............................................................................................. 29

Inhoud en structuur van het archief..........................................................................................31
Verantwoording van de bewerking........................................................................................... 31

Verwant materiaal....................................................................................................................33
Beschikbaarheid van kopieën.................................................................................................... 33

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen................................................35
1 Stukken van algemeenen aard.................................................................................................... 35
2 Stukken betreffende de gezamenlijke heerlijkheden, leenroerig aan Holland..........................37
3 Stukken betreffende de gezamenlijke heerlijkheden, leenroerig aan Brabant..........................40
4 Stukken betreffende de grens en de verbinding te water tusschen Brabant en Holland...........41
5 Stukken betreffende de heerlijkheden afzonderlijk...................................................................42

I Polanen, Monsterambacht en Naaldwijk...............................................................................................42
A Aankomsttitels van heerlijke rechten..............................................................................................42
B Goederenbeheer...............................................................................................................................42
C Leenzaken..........................................................................................................................................43

II Het huis Haarlem met de ambachtsheerlijkheid van Heemskerk en Castricum..................................43
A Aankomsttitels van het huis en de heerlijkheid..............................................................................44
B Goederenbeheer...............................................................................................................................44

III De Lek en Lekkerkerk............................................................................................................................44
A Aankomsttitels van de heerlijkheid en heerlijke rechten................................................................45
B Verhouding tot den landsheer..........................................................................................................45
C Goederenbeheer...............................................................................................................................46

1 Inkomsten.....................................................................................................................................46
2 Uitgegeven renten.......................................................................................................................46

D Leenzaken.........................................................................................................................................46
IV Het land van Breda en Steenbergen....................................................................................................46

A Het land van Breda...........................................................................................................................48
1 Aankomsttitels enz. van de heerlijkheid en heerlijke rechten....................................................48

a Breda.......................................................................................................................................48
b Het huis te Strijen....................................................................................................................51
c Dongen....................................................................................................................................52
d Wagenberg..............................................................................................................................53
e De goederen van Gageldonk..................................................................................................53

aa Onder Princenhage..........................................................................................................54
bb Onder Roosendaal..........................................................................................................54

f Zundert, Princenhage, Sprundel en Nispen............................................................................56
2 Grensregelingen...........................................................................................................................56
3 Verhouding tot den landsheer.....................................................................................................59
4 Verhouding tot de grafelijkheid van holland..............................................................................62
5 Bestuur en rechtspraak................................................................................................................62



4 Nassause Domeinraad tot 1580 1.08.01

6 Dijk- en verkeerswezen...............................................................................................................65
7 Goederenbeheer...........................................................................................................................67

a In het algemeen......................................................................................................................67
b Inkomsten uit heerlijke rechten.............................................................................................69
c Onroerende goederen.............................................................................................................71

aa Algemeen..........................................................................................................................71
bb Breda en Teteringen........................................................................................................72

aaa Stad Breda.................................................................................................................73
bbb Teteringen................................................................................................................76

cc Baarle................................................................................................................................77
dd Dongen............................................................................................................................78
ee Etten.................................................................................................................................79
ff Gilze...................................................................................................................................83
gg Ginneken..........................................................................................................................83
hh Oosterhout......................................................................................................................83
jj Princenhage.......................................................................................................................85

aaa Algemeen..................................................................................................................85
bbb Ten Houte................................................................................................................86

kk Roosendaal......................................................................................................................87
ll De "Eeninge" van Rijsbergen.............................................................................................88
mm Terheiden, Wagenberg en Zonzeel..............................................................................90
nn Zundert-Hertog...............................................................................................................92

d Renten, tienden en andere inkomsten uit onroerende goederen........................................92
aa Algemeen.........................................................................................................................92
bb Stad Breda.......................................................................................................................92
cc Teteringen.........................................................................................................................93
dd Baarle...............................................................................................................................93
ee Etten.................................................................................................................................93
ff Gilze...................................................................................................................................94
gg Oosterhout......................................................................................................................94
hh Princenhage.....................................................................................................................95
jj Roosendaal........................................................................................................................95
kk Wagenberg-Zonzeel........................................................................................................96

e Uitgegeven renten..................................................................................................................96
f Afgeloste rentebrieven...........................................................................................................98
g Geconfisqueerde goederen....................................................................................................99

8 Leenzaken....................................................................................................................................99
B De stad en heerlijkheid Steenbergen..............................................................................................103

1 Grenzen van de heerlijkheid.......................................................................................................103
2 Verhouding tot den landsheer...................................................................................................104
3 Bestuur en rechtspraak..............................................................................................................106
4 Dijkwezen...................................................................................................................................107
5 Goederenbeheer.........................................................................................................................108

a Rekeningen............................................................................................................................108
b Inkomsten uit Heerlijke Rechten..........................................................................................109
c Onroerende Goederen...........................................................................................................110
d Renten, Tienden e.a. Inkomsten uit Onroerende Goederen................................................111
e Afgeloste Rentebrieven.........................................................................................................113

C Aanhangsel: het archief van de Heeren van Dongen......................................................................114
1 Aankomsttitels enz. van de heerlijkheid.....................................................................................114
2 Bestuur en rechtspraak...............................................................................................................116
3 Goederenbeheer..........................................................................................................................117

a Onroerende Goederen...........................................................................................................117
b Renten en andere Inkomsten uit Onroerende Goederen....................................................119
c Uitgegeven Renten................................................................................................................120
d Onroerende Goederen buiten de Heerlijkheid gelegen......................................................120

aa Land van Altena.............................................................................................................120
bb Land van Dalem..............................................................................................................121
cc Bezooien..........................................................................................................................121



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 5

dd Geertruidenberg.............................................................................................................121
ee Standhazen.....................................................................................................................122
ff Tilburg..............................................................................................................................122
gg Vleuten...........................................................................................................................123
hh Woudrichem...................................................................................................................123

e Inkomsten uit Goederen buiten de Heerlijkheid..................................................................123
f Schuldvorderingen.................................................................................................................124

aa Inschulden......................................................................................................................124
bb Schuldbekentenissen.....................................................................................................125
cc Kwitanties.......................................................................................................................125

4 Patronaatsrechten......................................................................................................................127
De Kerk te Dongen...................................................................................................................127

5 Stukken van persoonlijken aard.................................................................................................127
6 Varia............................................................................................................................................129

V Geertruidenberg...................................................................................................................................129
A Het kasteleinschap..........................................................................................................................130
B Het pandheerschap.........................................................................................................................132
C Verhouding tot den landsheer.........................................................................................................132
D Bestuur en rechtspraak...................................................................................................................133
E Dijkwezen.........................................................................................................................................134
F Goederenbeheer..............................................................................................................................134

1 In het algemeen..........................................................................................................................134
2 Inkomsten uit de uitoefening van rechten als kastelein, later als pandheer............................135
3 Onroerende goederen................................................................................................................135
4 Renten en andere inkomsten uit onroerende goederen...........................................................137
5 Uitgegeven renten......................................................................................................................137
6 Geconfisqueerde goederen........................................................................................................138

a In het algemeen.....................................................................................................................138
b Het Kapittel van St.-Geertrui................................................................................................138
c Het Klooster St.-Catherinadal...............................................................................................139
d Het Klooster van de Karthuizers..........................................................................................140

G Varia.................................................................................................................................................141
VI De ambachtsheerlijkheden en de visscherij in de Groote Waard......................................................141

A De heerlijkheden..............................................................................................................................141
1 Almonde en Dubbelmonde.........................................................................................................141

a Aankomsttitels enz. van de Heerlijkheid..............................................................................141
b Goederenbeheer...................................................................................................................142

aa Rentmeestersrekeningen..............................................................................................142
bb Onroerende Goederen..................................................................................................142
cc Tienden en Visscherij......................................................................................................143

c Leenzaken..............................................................................................................................143
2 Twintighoeven............................................................................................................................143

a Aankomsttitels van de Heerlijkheid......................................................................................143
b Leenzaken..............................................................................................................................143

3 Over- of klein waspik..................................................................................................................144
4 Standhazen.................................................................................................................................144

a Aankomsttitels van de Heerlijkheid.....................................................................................144
b Bestuur..................................................................................................................................144
c Goederenbeheer....................................................................................................................144

aa Onroerende goederen...................................................................................................144
bb Uitgegeven Renten........................................................................................................145

B De visscherij.....................................................................................................................................146
1 Rechten op de visscherij.............................................................................................................146
2 Beheer.........................................................................................................................................147

C Dijkwezen.........................................................................................................................................147
VII Kapelle-Nieuwerkerk.........................................................................................................................148

A Aankomsttitels enz. van de heerlijkheid........................................................................................148
B Onroerende goederen en tienden..................................................................................................148
C Leenzaken........................................................................................................................................148



6 Nassause Domeinraad tot 1580 1.08.01

VIII Uitwijk...............................................................................................................................................149
IX Berkel...................................................................................................................................................149
X Strevelshoek.........................................................................................................................................149
XI Niervaart..............................................................................................................................................149

A Aankomsttitels enz. van de heerlijkheid........................................................................................149
B Grenzen van de heerlijkheid...........................................................................................................150
C Verhouding tot den landsheer.........................................................................................................151
D Bestuur.............................................................................................................................................152
E Dijkwezen.........................................................................................................................................152
F Goederenbeheer..............................................................................................................................152

1 Rekeningen van rentmeester en kastelein.................................................................................152
2 Inkomsten uit heerlijke rechten.................................................................................................153
3 Onroerende goederen................................................................................................................154

XII Drimmelen..........................................................................................................................................154
A Aankomsttitels enz. van de heerlijkheid........................................................................................154
B Bestuur.............................................................................................................................................155
C Goederenbeheer..............................................................................................................................155

1 Onroerende goederen.................................................................................................................155
2 Renten uit onroerende goederen en tienden............................................................................156

XIII Stad en land van Ravestein...............................................................................................................157
A Het pandheerschap.........................................................................................................................157
B Goederenbeheer..............................................................................................................................158

XIV Engelen en Vlijmen............................................................................................................................158
XV Eten, Meeuwen, Drongelen en Babylonienbroek.............................................................................158
XVI Heusden.............................................................................................................................................159

A Goederenbeheer..............................................................................................................................159
B Aanhangsel......................................................................................................................................159

XVII Hoogenban......................................................................................................................................160
XVIII Zwaluwe..........................................................................................................................................160

A Aankomsttitels enz. van de heerlijkheid........................................................................................160
B Verhouding tot den landsheer........................................................................................................162
C Bestuur.............................................................................................................................................163
D Goederenbeheer..............................................................................................................................163

XIX Vianden, St. Vith, Dasburg en Buetgenbach....................................................................................163
A Aankomsttitels van het graafschap en de heerlijkheden..............................................................164
B Verhouding tot den hertog van Luxemburg...................................................................................165
C Goederenbeheer..............................................................................................................................165

1 In het algemeen..........................................................................................................................165
2 Inkomsten uit heerlijke rechten.................................................................................................166
3 Onroerende goederen................................................................................................................166
4 Renten uit onroerende goederen..............................................................................................167

D Leenzaken........................................................................................................................................167
XX Grimbergen, Corroy, Frasnes en Londerzeel.....................................................................................168

A Aankomsttitels enz. van de heerlijkheden.....................................................................................168
B Verhouding tot den landsheer........................................................................................................170
C Bestuur.............................................................................................................................................170
D Goederenbeheer..............................................................................................................................170

1 Inkomsten uit heerlijke rechten.................................................................................................170
2 Onroerende goederen.................................................................................................................171
3 Uitgegeven renten.......................................................................................................................171
4 Afgeloste rentebrieven...............................................................................................................171

E Leenzaken........................................................................................................................................172
XXI Millen, Gangelt, Vucht, Stein en Lummen........................................................................................172

A In het algemeen...............................................................................................................................172
B Lummen...........................................................................................................................................173

1 Koop van de heerlijkheid............................................................................................................173
2 Goederenbeheer.........................................................................................................................173
3 Leenzaken....................................................................................................................................173

C Stein.................................................................................................................................................174



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 7

D Aanhangsel......................................................................................................................................175
De Brederodepapieren..................................................................................................................175

XXII Diest, Zelhem, Sichem, Meerhout, Vorst, Holede en het burggraafschap van Antwerpen...........176
A Aankomsttitels van de heerlijkheden en het burggraafschap.......................................................177
B Grensregelingen..............................................................................................................................179
C Verhouding tot den landsheer.........................................................................................................179
D Bestuur en rechtspraak...................................................................................................................181
E Goederenbeheer..............................................................................................................................184

1 Rentmeestersrekeningen, cijnsboeken enz...............................................................................184
a Diest.......................................................................................................................................184
b Sichem...................................................................................................................................185
c Meerhout en Vorst................................................................................................................188

2 Inkomsten uit heerlijke rechten.................................................................................................189
3 Onroerende goederen................................................................................................................190
4 Uitgegeven renten......................................................................................................................193

F Leenzaken........................................................................................................................................194
G Varia.................................................................................................................................................194

XXIII Assche..............................................................................................................................................195
XXIV Rumpst, Hoboken, Hingene, Willebroek en Ruysbroek................................................................195
XXV Voorspoel.........................................................................................................................................195
XXVI De nalatenschap Chalon.................................................................................................................195

A In het algemeen...............................................................................................................................197
B Het prinsdom Oranje......................................................................................................................199

1 Rechten op het prinsdom...........................................................................................................199
2 Verhouding tot den koning van Frankrijk.................................................................................200
3 Bestuur en rechtspraak..............................................................................................................200
4 Goederenbeheer.........................................................................................................................201

a In het algemeen....................................................................................................................201
b Onroerende goederen..........................................................................................................202

5 Leenzaken...................................................................................................................................203
C Goederen en waardigheden in Bourgondie...................................................................................204

1 In het algemeen..........................................................................................................................204
2 Het stadhouderschap van franche comté.................................................................................204
3 Het burggraafschap van Besançon............................................................................................205
4 Bletterans en beaurepaire.........................................................................................................205
5 Chatelbelin, orgelet en de zoutziederijen te Salins..................................................................206

D Heerlijkheden in de Dauphiné.......................................................................................................206
E De bezittingen in Bretagne.............................................................................................................206

1 In het algemeen.........................................................................................................................206
2 Penthièvre..................................................................................................................................207
3 Succynio en touffou...................................................................................................................207

6 Stukken betreffende onroerende goederen, niet gelegen in aan de Nassaus toebehoorende 
heerlijkheden............................................................................................................................... 208

I Huizen....................................................................................................................................................208
A Het huis te Brussel..........................................................................................................................208
B Het huis te Mechelen......................................................................................................................216

II Overige goederen..................................................................................................................................217
A In Nederland....................................................................................................................................217

1 Noord-Holland............................................................................................................................217
2 Emmikhoven...............................................................................................................................217
3 Ketel............................................................................................................................................217
4 De lier..........................................................................................................................................218
5 Merwede.....................................................................................................................................218
6 Nootdorp....................................................................................................................................218
7 Oostmaas(?)................................................................................................................................218
8 Ouder-Amstel.............................................................................................................................219
9 Oudshoorn..................................................................................................................................219
10 Overschie...................................................................................................................................219
11 Rijswijk.......................................................................................................................................219



8 Nassause Domeinraad tot 1580 1.08.01

12 Vlaardingen...............................................................................................................................219
13 Voorschoten..............................................................................................................................219
14 Waspik......................................................................................................................................220
15 Wateringen...............................................................................................................................220

B In België...........................................................................................................................................220
1 Couture-Saint-Germain.............................................................................................................220
2 Hersselt......................................................................................................................................220
3 Hougaerde..................................................................................................................................221
4 Loenhout.....................................................................................................................................221

C In het Rijnland..................................................................................................................................221
III Varia.....................................................................................................................................................221

7 Stukken betreffende inkomsten uit onroerende goederen, niet gelegen in aan de Nassaus 
toebehoorende heerlijkheden..................................................................................................... 222

A In Nederland.........................................................................................................................................222
1 Ammerstol.......................................................................................................................................222
2 Delft.................................................................................................................................................222
3 Hazerswoude...................................................................................................................................222
4 Maasland e.a...................................................................................................................................222
5 Niemandsvriend..............................................................................................................................222
6 Overschie.........................................................................................................................................223
7 Tieselenswaard in de groote waard................................................................................................223
8 Voorne.............................................................................................................................................223
9 Vroonregeest in Kennemerland......................................................................................................223

B In België................................................................................................................................................223
C In het Rijnland.......................................................................................................................................223

8 Stukken betreffende schuldvorderingen..................................................................................225
I Inschulden.............................................................................................................................................225
II Schuldbekentenissen...........................................................................................................................229
III Kwitanties............................................................................................................................................231
IV Varia.....................................................................................................................................................232

9 Stukken verband houdende met collatierechten.....................................................................233
I In heerlijkheden, toebehoorende aan de Nassaus...............................................................................233

A Monsterambacht.............................................................................................................................233
1 Monster.......................................................................................................................................233

a Kapelanie in de kerk..............................................................................................................233
b Rectoraat van het altaar van de H. Maagd...........................................................................233
c Rectoraat van het altaar van St. Nicolaas.............................................................................233
d Kosterij..................................................................................................................................233

2 Poeldijk.......................................................................................................................................233
B Het land van Breda..........................................................................................................................234

1 Stad Breda...................................................................................................................................234
a Kapelanie op het kasteel......................................................................................................234
b De parochie- of Lieve Vrouwekerk.......................................................................................234

aa De pastoor......................................................................................................................234
bb Rector van de kapelanie van het H. Kruis.....................................................................234
cc Kanunniken....................................................................................................................234
dd Rector van het altaar van de H. Maagd in de kapel van de heeren van Breda...........236
ee Kapelanie in de kapel van de heeren van Breda...........................................................236

c De St.- Wendelijnskapel........................................................................................................236
aa Kapelanie van St. Wendelijn.........................................................................................236
bb De Kapelanie van SS. Anthonius en Sebastianus.........................................................236

d Het klooster St.-Catherinadal..............................................................................................236
2 Alphen en Chaam.......................................................................................................................237
3 Bavel............................................................................................................................................237
4 Dongen.......................................................................................................................................237
5 Ginneken.....................................................................................................................................237
6 Oosterhout.................................................................................................................................237

a Het altaar van de Drie Koningen..........................................................................................238
b Rectoraat van de matricularia..............................................................................................238



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 9

c Kapel en gasthuis van den Houte onder Oosterhout..........................................................238
7 Princenhage................................................................................................................................239

Het klooster Vredenberg.........................................................................................................239
8 Rijsbergen..................................................................................................................................239

a De pastoor.............................................................................................................................239
b Rector van de matricularia...................................................................................................239

9 Zundert.......................................................................................................................................239
a Rectoraat van de kerk...........................................................................................................239
b Rectoraat van het altaar van SS. Catherina, Barbara en Lucia............................................240
c Rectoraat van het altaar van de H. Maagd..........................................................................240
d De kosterij.............................................................................................................................240

C Steenbergen en Gastel....................................................................................................................240
a Kosterij te Steenbergen.............................................................................................................240
b Kosterij te Gastel.......................................................................................................................240

D Niervaart..........................................................................................................................................241
E Drimmelen.......................................................................................................................................241
F Stad en land van Ravestein.............................................................................................................241

1 Ravestein.....................................................................................................................................241
2 Dennenburg................................................................................................................................241
3 Uden............................................................................................................................................241

G Heusden...........................................................................................................................................241
H St. Vith.............................................................................................................................................242
J Meessen (Grimbergen)....................................................................................................................242
K Diest c.a...........................................................................................................................................242

1 Diest............................................................................................................................................242
a De slotkapel..........................................................................................................................242
b De bagijnenkerk....................................................................................................................242

2 Zelhem........................................................................................................................................242
II Niet in heerlijkheden, toebehoorende aan de Nassaus......................................................................243

A Alkmaar............................................................................................................................................243
B Brussel.............................................................................................................................................243
C Raamsdonk......................................................................................................................................243

1 De kerk........................................................................................................................................243
2 Rectoraat van het altaar van St. Jan..........................................................................................245
3 Rectoraat van het altaar van het H. Kruis.................................................................................245
4 Rectoraat van het altaar van de H. Maagd en van St. Bartholomeus......................................245
5 Niet nader aangeduide vicarieën...............................................................................................245
6 Aanhangsel: goederen van de kerk...........................................................................................245

D Velsen..............................................................................................................................................246
E Warmond.........................................................................................................................................246
F Waspik.............................................................................................................................................246
G Varia................................................................................................................................................246

10 Stukken van persoonlijken aard.............................................................................................. 247
I Willem van Duvenvoorde.....................................................................................................................247
II Willem van Oosterhout........................................................................................................................248
III Elisabeth, dochter van Willem van Duvenvoorde.............................................................................249
IV Jan I van Polanen................................................................................................................................249
V Jan II van Polanen.................................................................................................................................251
VI Philips van Polanen.............................................................................................................................251
VII Willem en Alfaer van Polanen...........................................................................................................252
VIII Jan III van Polanen............................................................................................................................252
IX Engelbrecht I van Nassau....................................................................................................................252
X Jan IV van Nassau.................................................................................................................................255
XI Jan van Loon........................................................................................................................................256
XII Engelbrecht II van Nassau..................................................................................................................257
XIII Hendrik III van Nassau......................................................................................................................258
XIV Rene van Chalon...............................................................................................................................260
XV Willem I, prins van Oranje.................................................................................................................260
XVI Symon van Sponheim, graaf van Vianden.......................................................................................261



10 Nassause Domeinraad tot 1580 1.08.01

XVII Varia..................................................................................................................................................261

Bijlagen..................................................................................................................263
Regesten...................................................................................................................................... 263



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 11

Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Nassause Domeinraad: Raad en Rekenkamer te Breda I

Periodisering:
archiefvorming: 1170-1580
oudste stuk - jongste stuk: 1170-1582

Archiefbloknummer:
1259

Omvang:
2239 inventarisnummer(s)13,05 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Frans, een nog 
kleiner vermoedelijk in het Latijn.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn 
geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Nassause Domeinraad

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Dit eerste deel van den Inventaris van het archief van het permanente administratieve college de 
Nassause Domeinraad en voorgangers behandelt de archiefstukken van het huis Oranje-Nassau en
eerdere landsheren (voornamelijk Van Duvenvoorde en Van Polanen). De stukken in dit archief 
gaan terug tot eind dertiende eeuw en lopen tot 1581. Het omvangrijke geheel van akten, 
oorkonden, administratie en correspondentie heeft betrekking op testamentaire beschikkingen, 
de rechten op en het beheer van alle mogelijke gronden, wateren en goederen, dorpen, 
heerlijkheden en steden, die later grotendeels in handen waren van de Oranje-Nassaus. 
Opgenomen zijn behalve deze stukken over het grondgebied van de latere Republiek ook die van 
het huis Oranje-Chalon, gelegen in vooral Frankrijk en Bourgondië. Verder zijn er stukken met 
rechterlijke beslissingen over geschillen met betrekking tot grenzen, waterstaataangelegenheden 
en verpachting van visoorden. Sommige documenten behelzen bevelen en informatieverzoeken 
van diverse heren inzake de zuiverheid van het geloof van hun onderdanen.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële 
staat.

Andere toegang

ANDERE TOEGANG
1.08.11, Archieven van de Nassause Domeinraad, (1218) 1581-1811 (1842)

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
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GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Raad en Rekenkamer te Breda

RAAD EN REKENKAMER TE BREDA
De aanwezigheid van een Raad en Rekenkamer te Breda is met zekerheid eerst nawijsbaar onder 
graaf HENDRIK III, (heer van Breda van 1504-1538), met groote waarschijnlijkheid onder zijn 
voorganger graaf ENGELBRECHT II (1475-1504), terwijl één stuk van 1447 een aanwijzing kan zijn 
voor de mogelijkheid van zijn bestaan in dat jaar. "Raden en vrunden" van den graaf van NASSAU 
schrijven daarin n.l. over een aangelegenheid diens goederen betreffende aan de stad Dordrecht. 
Dit kunnen raden in het algemeen zijn geweest, zooals ieder belangrijk personage in dien tijd in 
zijn omgeving placht te hebben, of zaakgelastigden voor een bijzonder geval. Wanneer evenwel de
rekeningen van Sichem in de jaren 1474-1478 jaarlijks door 4 á 6 personen, onder wie een vaste 
kern van 3 hunner, worden afgehoord, wijst dit toch wel op een permanent administratief college. 
Dezelfde 3 personen worden in 1482 gemachtigd tot regeling van een grensgeschil met Bergen op 
Zoom. De rekening van Vianden wordt in 1487 aldaar afgehoord in het bijzijn van twee "gezonden 
raden uit Breda". Twee raden gaan in 1487 naar Vianden voor de overneming van het beheer, dat 
graaf ENGELBRECHTS broeder 10 jaar lang gevoerd had, gedurende welken tijd hij 
correspondeerde met JAN, bastaard van NASSAU, en den hofmeester HENDRIK VAN HASSELT, 
"raden te Breda". Onder graaf HENDRIK zien we den Raad geregeld werkzaam en zijn de leden 
gewoonlijk wel allen met name bekend.

Na de verwerving van de goederen Oranje-Chalon in 1530 en gedurende de voogdij van prins 
WILLEM I over PHILIPS WILLEM, die in 1558 de Egmond-Burensche bezittingen van zijn moeder 
ANNA VAN EGMOND erfde, werd het terrein van de bevoegdheid der raden aanzienlijk uitgebreid. 
Als rechters in appèl van de vonnissen, gewezen in de vrije heerlijkheden Buren, Leerdam, Akkooi 
en IJsselstein kregen zij er bovendien een nieuwe functie bij. De Raad was gehuisvest in een 
gebouw aan de westzijde van het kasteel, waarin ook het archief was ondergebracht . Dit had 
aanvankelijk onder den rentmeester berust, doch werd in 1518 en volgende jaren aan den griffier 
van den Raad overgedragen.1

Is men tijdens het leven van graaf HENDRIK en RENÉ VAN CHALON aangewezen op losse gegevens
uit de stukken om iets te weten te komen aangaande samenstelling en bevoegdheid van den Raad,
in 1563 krijgt men een samenvatting in een instructie, die prins WILLEM in November van dat jaar 
te Breda uitvaardigde 2 . In den aanhef van een concept-instructie 3 . van hetzelfde jaar, zegt de 
prins, dat hij haar noodig acht, omdat hij, noch zijn voorgangers, er ooit een gegeven hebben. Dit 
is dus de oudste en men mag aannemen, dat zij een bestaanden toestand vastlegde en bovendien 
een einde wilde maken aan misbruiken in de administratie; op het laatste wijst de groote 
uitvoerigheid van het hoofdstuk aangaande de "materie van de Rekeningen"

1 Zie J. Kalf , De voormalige baronie van Breda, 1912, blz. 42 en Th. M. Roest van Limburg, Het Kasteel van Breda, 
1904, blz. 22. Het gebouw was tot het uitbreken van den oorlog in 1940 woning van den geneesheer der Kon. 
Militaire Academie. .

2 Van deze instructie bevindt zich een authentieke, waarschijnlijk gelijktijdige copie te Brussel in de Papiers d'Etat 
et de l'Audience no. 90, waarin Mej. M. Jurriaanse haar aantrof. Voor den tekst, zie onder: "Instructie voor den 
Raad en Rekenkamer te Breda".

3 Kon. Huisarchief Inv. Prins Willem I, no. 2269, l. Uit dit concept blijkt, dat een instructie voor de Rekenkamer te 
Brussel als voorbeeld heeft gediend.
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In 1558 had de prins reeds eenige artikels opgesteld voor de afzonderlijke rentmeesters, die het 
door hun wanbeheer den rentmeester-generaal onmogelijk maakten, op tijd de noodige bedragen
in geld te verschaffen. Men vindt hierin hetzelfde verwijt tegen het eigenmachtig verpachten en 
verkoopen van goederen, als in de instructie van 1563. 4 De Raad blijkt dan te bestaan uit 
raadslieden, den rentmeester-generaal, griffiers, secretarissen en klerken 5

De Raad vergaderde dagelijks van 8-11, en van 3-5, uur tenzij hij nog buitendien op andere uren 
werd bijeengeroepen. De voorzitter leidt de deliberaties, behalve wanneer de drossaard aanwezig 
is, die in dat geval de eerste plaats inneemt. Deze, die als vertegenwoordiger van den heer met 
burgemeesters en schepenen van Breda de met de crimineele rechtspraak belaste Hoofd- en 
Leenbank vormt, legt den Raad alleen zaken aangaande de jurisdictie en hooge heerlijkheid van 
stad en land van Breda voor. Behalve de drossaard komen ook de lagere rechterlijke en 
administratieve ambtenaren met hun bezwaren in den Raad, die hun wel in de gelegenheid stelt te
adviseeren doch niet om de besprekingen van den Raad aan te hooren.

Twee raden, onder wie de voorzitter, bewaren het zegel en bezegelen de daarvoor in aanmerking 
komende akten, nadat deze door den prins geteekend zijn.

Niemand mag rekeningen of stukken uit de kamer medenemen zonder medeweten van een der 
griffiers, "garde van den charteren", en zonder reçu. Raden, die in commissie worden uitgezonden, 
hebben daarvoor een instructie noodig van den heer of het College; zij zullen een verbaal opstellen
van hun verrichtingen en, zoo die verschillende heerlijkheden betreffen, zullen zij verschillende 
verbalen maken, opdat in de lade of den koffer van iedere heerlijkheid het desbetreffende verbaal 
gelegd kan worden.

Eenige raden zullen den heer bij afwezigheid buiten "zijn residentie" vergezellen en hem rapport 
uitbrengen over alle aan hem geadresseerde stukken, zoowel particuliere als die, 
aangaande"onsen gouvernementen". De secretaris zal de antwoorden in het net schrijven en ze 
den prins eerst ter teekening aanbieden, wanneer zij gezien zijn zoowel door de raden te Breda als 
door die in 's prinsen omgeving. De laatsten zullen alle brieven en rekesten met de antwoorden 
doen registreeren tot onderricht van hun opvolgers.

De griffiers en secretarissen zullen in de vergadering notulen houden zoowel van de proposities en 
deliberaties als resoluties en adviezen. Aan hen zullen de verbalen van gecommitteerden als boven
vermeld worden ingeleverd, waarvan de griffier aanteekening zal maken in zij n generaal boek; 
behalve dit generale heeft hij nog bijzondere boeken voor de heerlijkheden afzonderlijk.

De "materie van de Rekeningen" begint met den toegang tot de Rekenkamer te verbieden aan een 
ieder, die niet beëedigd lid daarvan is, alsmede aan de klerken, tenzij voor het maken van copieën. 
Minstens een van de raden en de griffier moeten tegenwoordig zijn bij het afhooren van de 
generale zoowel als de afzonderlijke rekeningen. Men zal niet twee jaar achtereen eenzelfden 
auditeur gebruiken doch verschillende, opdat de een zoo noodig de simpelheid of onwetendheid 
van den ander kan corrigeeren. Twee maanden na de afzonderlijke rekeningen wordt de generale 
rekening afgehoord, de rentmeester-generaal levert bovendien maandstaten in van zijn 
ontvangsten en uitgaven.

4 zie Nass. Dom. Suppl. no. 14.
5 Deze opsomming van griffiers, secretarissen en klerken lijkt geïnspireerd te zijn op het Brusselsche voorbeeld. 

Nergens blijkt toch, dat er ooit meer dan één griffier is geweest; het zou nauwelijks mogelijk zijn, aangezien de 
geheele raad uit 6 á 7 personen bestond. Ook secretarissen ben ik niet tegengekomen behoudens particuliere in 
de naaste omgeving van den heer, waarbij zich in bepaalde aangelegenheden de drossaard van Breda nog voegt. 
Het aantal der leden wordt niet genoemd, maar zeven raden zonder den drossaard doch met inbegrip van den 
rentmeester-generaal en den griffier leggen in April 1564 den eed af op deze instructie.
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Allen, die eenige administratie voeren, zullen zoo noodig in de kamer ontboden worden tot het 
overleggen van een staat, waaronder mede begrepen zijn de staten "van onser cameren ende 
plaisirs". Dus ook de privé-uitgaven van den prins stonden onder toezicht van de Rekenkamer.

Stadhouders en griffiers van de leenen, gecommitteerd tot ontvangst van de heergewaden, 
moeten zorg dragen, dat erfgenamen van overleden leenmannen binnen 3 maanden een 
denombrement van het leen aan de Rekenkamer zenden ter vergelijking met vroegere 
denombrementen; na onderzoek krijgen de erfgenamen brieven van recepisse of worden, 
wanneer het leen zal blijken vermeerderd te zijn ten nadeele van de heerlijkheid, gestraft.

Den rentmeester en rekenmeesters, die gewoon waren heidegrond, wildernissen, hoeken van 
straten enz. in erfpacht uit te geven, wordt dit thans verboden, tenzij kennis is gegeven aan de 
kamer, die de condities eerst zal hebben goed te keuren en daarin zal doen opnemen, welke 
profijten de bovengenoemde rent- en rekenmeesters daarvan zullen mogen nemen. In de 
instructie komt dan bovendien nog voor een hoofdstuk met het opschrift Rapporten, hetgeen 
voorschrijft, hoe processen uit Buren, IJsselstein en Leerdam in den Raad behandeld zullen 
worden. Op deze functie heeft het woord justitie in den aanhef van de instructie betrekking, waar 
de raad genoemd wordt: onse Camere van Justitiën ende Rekeningen, terwijl de benaming anders 
pleegt te luiden: die van den Rade en Rekeningen. Wij laten dit hoofdstuk verder buiten 
beschouwing omdat, zooals reeds gezegd is, de stukken aangaande Buren c.a., die tijdens de 
voogdij van WILLEM I over PHILIPS WILLEM te Breda berust mogen hebben, te zamen met de 
andere Burensche stukken beschreven zullen worden in het volgende deel van dezen Inventaris.

Tot zoover de instructie, die, al geeft ze veel, toch aangaande den aard der werkzaamheden nog 
wel eenige aanvulling uit de stukken verdragen kan. Daarin ziet men de raden, uitgezonden als 
gecommitteerden, optreden bij de behandeling van geschillen van allerlei aard als daar zijn: de 
grenzen, verschillende werken van waterstaat, wijzigingen in de verpachting der visscherijen. En 
hoewel in de instructie staat, dat de rentmeesters naar Breda ter verantwoording ontboden zullen 
worden, zien we, dat in de praktijk de raden rondreizen tot in Diest en Vianden toe om de 
rekeningen af te hoeren en verdere inspecties te houden. Ook in de stadsbesturen hadden zij een 
groot aandeel. Zij verzetten er de wet en vervingen ook bij de aanstelling van andere 
functionarissen den heer; zij adviseerden bij het maken van nieuwe keuren en bij nieuwig heden 
zooals bv. de instelling van aalmoezeniers te Breda; ook de stadsrekeningen hoorden zij af, 
waaronder b.v. te Steenbergen de rekeningen van de kerk, het hospitaal en den Heiligen Geest.

In de jaren van de troebelen zien we den Raad als stadsbestuurders betrokken in zaken, de 
godsdiensttwisten aangaande. De religievrede6 van 1566 voor stad en land van Breda, door 
LODEWIJK VAN NASSAU namens den prins geproclameerd, was mede onderteekend door den 
Raad, en het verbod tegen valsche predicaties van 15677 werd uitgevaardigd door den prins "in 
zijnen rade". In 1567 reizen twee raden, na in Zeeland geweest te zijn in verband met 's prinsen 
waardigheid van Eersten Edele, naar IJsselstein om er de orde te herstellen na de beeldstormerij, 
die daar heeft plaats gehad8. Toch blijkt de voornaamste werkzaamheid de administratie en het 
archief draagt daarvan duidelijk de sporen.

In 1798 werden de beheerde goederen tot nationaal eigendom verklaard.

Instructie voor den Raad en Rekenkamer te Breda

INSTRUCTIE VOOR DEN RAAD EN REKENKAMER TE BREDA
16 November 1563

(Algemeen Rijksarchief te Brussel, Papiers d' Etat et de l'Audience no. 90)

6 T.E. van Goor Beschrijving van Breda, 1744, blz. 68.
7 Van Goor, blz. 69.
8 Kon. Huisarchief Inv. Prins Willem I no. 2245, I. Rapport van de raden van den Berchen Vos.
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WILLEM by der gratiën Goidts Prince van Oraengen etc.; Om te versien op de maniere ende 
oerdene, die men souden moegen onderhouden in onse camere van justitiën ende rekeninge 
binnen onsen huyse ende stadt van Breda, ten eynde dat die selve met goede ende cortte 
expeditie souden mogen geadministreert wordden, soe eest, dat wy gehadt hebbende d' advijs 
van de luyden van onser voorsz. cameren, gestatueert ende geordonneert hebben, ende uuyt onse
rechte wetentheyt ende volcomen machte statueren ende ordonneren by desen, die arlen 
[artikelen] hiernaer volgende:

1. In den yersten, dat in der camere van onsen Raede ende Rekeninge onse raedt mr. JAN 
HOVELMANS sall gehouden ende verbonden zijn te proponeren alle saeken ende affairen, 
die in onse camere sullen commen te tracteren, ende sal dopinie van den anderen 
vraeghen ende dieselve collegeren ende daertoe contenderen by advyse van onsen 
raidtsluyden ende van den meesten deel van dyen.

2. Dat onsen zegel in onser cameren bewaert sal, wordden binnen sloots, daervan den voorsz.
HOVELMANS ende onze raedt mr. STEVEN VAN DEN BERCH sullen elck eenen sluetel 
hebben, om daermede te besegelen alle provisiën van offitiën ende benefitiën, pentioenen,
renten, vercoipinge van gorssingen, van moeren, procuratiën ad lites, ende alle andere 
brieven, die men gewoenlijck is ende behoirt onder onsen segel te depescheren, gelijck 
men oick besegelen sall allen vonnissen ende sententiën, die by ons in onsen rade gegeven 
sullen wordden. Ende sal deselve besegelinge altoos gedaen wordden in presentiën van 
onsen raeden ende een van onsen greffiers, die onse rechten van den zelven segel sal 
ontfangen ende daeraff jaerlijcx rekeninge doen nae den tax, die hier sal wordden gestelt, 
daervan alle de depeschen van den voorsz. saecken sullen wordden geinregistreert; wel 
verstaende, dat egeene segelinge van dien gedaen sal wordden, aleer dat wy de voorsz. 
briefven ende depeschen sullen hebben geteeckent met onser handt.

3. Dan onsen drossaerdt van Breda, wanneer hem gelegen sal zijn te commen in onser 
camere van den Raede ende Rekeninge, sal hebben deerste plaetse, ende sal aldaer 
proponeren ende in deliberatie stellen alle saecken aangaende onse rechten, domeynen, 
jurisdictiën ende hoocheyt der Stadt ende des landts van Breda, wesende onder zijn 
bedrijft ende ampt, ende sal oick opiniën geven, des gevraecht zijnde.

4. Insgelijcx sullen allen anderen onse officieren, soe van justitiën als van recepten, wanneer 
zij binnen Breda comen in de camere van den Raede ende Rekeninge, geadmitteert 
wordden om te proponeren alle difficulteyten ende zwaricheyden ende twyfelinge, die zy 
onder heur bedrij ff ende ampt sullen hebben aengaende onse rechten, domeynen ende 
jurisdictiën. Ende wanneer de saecken sullen zijn verclaert ende volle verstaen, soe sal men 
van deselve officiers d' eerste opinie vragen, maer en sal heur nyet laeten hooren die 
deliberatiën van d' andere van der camere; ten waere uuyt merckelycke redenen hen 
dochte tselve beter gedaen te zyne, in weicken gevalle men sal d' officiers mogen laeten in 
de voorsz. camere ende d' opiniën hooren.

5. Ende zoe verre de voorsz. officiers of oick andere persoenen aenbringen eenige saecken 
daerinne diversche scriftueren ende stucken zijn te vuersien, soe sal men die yemanden van
den collegie geven om thuus oversten te wordden ende daeraffrappoort te doen, als 
hiernaer sal volgen.

6. Ende sullen die van onsen Rade ende Rekeninge in de camere compareren smorgens tacht 
uren, ende aldaer collegialiter blyven besoingneren tot eiff uren incluys, ende naer noene 
sullen vergaderen te drie uren, ende aldaer blyven besoingneren tot vijff uren incluys.

7. Maer wanneer eenighe nootelycke saecken overcommen, sal diegene, die deselve 
ontfangen sal hebben, ons raedsluyden in de camere op andere uren mogen ontbieden, 
soe voor ons eygen saecken als voor andere, om terstont te compareren.

8. Dat onse raedtsluyden, rentmeester-generael ende greffiers, ende onse secretarissen 
sullen helen die secreten van onser camere, ende saecken, die weten, dat wij begeren 
secreet te houden, op de pene van privatie van heure officiën. Ende dat die clercken van die
van onsen Raede ende camere oick sullen moeten secreet zijn, op de pene van 
nemmermeer gepromoveert te wordden tot eenige beneficie van onsen huyse ende lande 
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ende heerlicheyden.
9. Dat onse drossaerdt, raedtsluyden, rentmeesters oft greffiers, egeenen raidt oft advijs en 

sullen mogen geven tegen ons, in saecken, die ons eenichsins aengaen mogen, opte 
verbeurte van heur officie ende daertoe van arbitrale correctie.

10. Dat onse raedtsluyden, rentmeester-generael ende greffiers, heur tevreden sullen houden 
met de gagien, die hen by ons respective toegescickt zullen wordden, sonder dat yemant 
van hen daerenboven yet sall mogen heysschen oft nemen, by hemzelven oft yemandt 
anders van onsen officiers oft partyen, sonder onse wete ende consent.

11. Dat nyemandt egeen scriftueren, rekeningen oft andere stucken uuyter cameren en sal 
draegen, sonder wete van eenen van onsen greffiers, garde van den charteren, ende onder 
hem te laeten recepisse van alsuicken stucken, die men ter saecken van officie behoeven 
mach. Ende wanneer zy eenige stucken oft papieren onder hen hebben, en sullen deselve 
nyet mogen mingelen met de scriftueren, papieren ende stucken, henselven 
toebehoirende, ten eynde, dat tot allen stonden de scriftueren ende stucken van ons ende 
van partyen in heure huysen, ten tyde van heur absentie, oft afflyvicheyt, te badt gevonden
ende gerecouvreert mogen wordden.

12. Dat wanneer eenige van onser camere oft notable officiers gesceyden sullen zijn van deser 
werelt, soe sullen onse voorsz. raeden van stonden aen yemandt committeren, om te 
inventarieren de stucken, titulen ende munimenten, die zy onder hem hadden, ons oft 
yemandt ander toebehoirende.

 

Commissiën
1. Dat niemant en sal uuytreysen in eenige commissie, dan by expresse ordonnantie van Zyne

Genade oft van den collegie, ende hebbende van d' een van twee te vooren heure instructie
soe verre de saecke tselve requireert.

2. Die commissarisen sullen gehouden wesen verbael te maecken van al dat zy duerende heur
commissie van dage te dage gebesoingneert hebben, met insertie van de plaetsen ende 
andere behoirlycke circumstantie naer gelegentheyt vander saecken.

3. Ende zoe verre in diversche plaetsen ende aengaende diversche heerlicheden 
besoingneren, soo zullen zy gehouden wesen diversche verbaelen ende diversche cohieren 
daeraff te maecken, ten eynde eicke mach geleet wordden in de laeye ofte coffre van de 
heerlicheyt, diet aengaet.

4. Ende naerdyen zy heur commissiën voldaen sullen hebben, sullen gehouden zijn van 
stonden aen ende eer zy van eick alcanderen sullen mogen sceyden, de minute der voorsz. 
besoingne te teeckenen, ende insgelijcx oick naemaels de grosse, weicke sal geleet worden 
in de camere van de Rekeninge in de laye ende coffre van de heerlicheyt, dieweicke tselve 
sal rueren.

5. Dat die commissarissen, wederomme comende, sullen overgeven het billect van de costen,
by hem gedaen, inhoudende specificatie van den dagen ende plaetsen, daer die zelve 
gedaen zijn, met die sommen, die sy uuytgegeven hebben.

6. Ende want ons nyet gelegen en is onse residentie continuelijck binnen onser stadt van 
Breda te houden, soe eest, dat wy willen ende ordonneren, dat eenige van onzen Rade, die 
wy daer toe sullen nemen, onsen persoon sullen volgen ende by onsen persoon blyven.

7. Ende in handen van dengeenen, die ons sullen volgen, sullen gelevert wordden alle 
requesten, brieven ende stucken, die ons sullen gepresenteert ende gesonden wordden, 
zoewel onsen particuliere saecken aengaende, als van onsen gouvernementen, weicke ons 
daeraff rapport sullen doen. Ende wan neer by onsen secretarissen sal in net gestelt wesen 
het antwoordt oft depesche, die men daerop sal doen, soe sal tselve den voorsz. Raede 
eerst gethoont wordden, verbiedende opentlijck onsen secretaris eenige depesche by ons 
te bringen om te teeckenen, tenzy dat tzelve te vooren by die van onsen Raede, soe tot 
Breda als buyten neffens ons wesende, en zy gesien.

8. Ende ordineren, dat deghene van onsen Raede neffens ons wesende als boven, van dage te
daghe neerstelycke doen opscryven ende teeckenen sullen allen de requesten ende brieven
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ende stucken, die duerende den tijt, dat zy ons volgen sullen, gepresenteert wordden, met 
den andtwoordt ende depesche daerop gedaen ende daeraff goede communicatie ende 
instructie met onse secretarissen te onderhouden, opdat zoe verre wy deselve in andere 
saecken ende elwaerts willen employeren ende yemanden anders van onsen Raede 
ontbieden om onsen persoon te volgen, dat die mach geinformeert wesen van tgeene 
datter is gepasseert by den ghenen, die te vooren onsen persoon volgden.

9. Ende wanneer dat deselve, die beneffens ons zijn geweest, sullen vertrecken, soe sullen zy 
het registere, by hem gehouden ende gemaect van allen depeschen, binnen beuren tyde 
gedaen, overleveren dengenen, die aencomen sullen om onsen persoon tevolgen.

 

Rapporten
1. Processen, die in onsen Raede zullen commen van Bueren, IJsselsteyn, Leerdam oft elders, 

sullen by die van onsen Raide onderlinge gedistribueert wordden om te visiteren ende 
rapport daeraff te doen. Ende onsse gremers en sullen egeen processen uuyter cameren 
yemanden leveren, dan by ordonnantie van onsen raidsluyden.

2. Ende sal degene, die eenich processe es gelevert, tselve neerstelijck oversien ende daeraff 
behoirlijck extract maecken omme daermede te bewysen, des tot verstaende ende decisie 
vander materie is dienende, ende sonder tselve extract en sal tot rapport nyef geadmitteert
wordden.

3. Naedien trapport van den processe gedaen sal zijn, sal tselve geheel van den beginsele tot 
den eynde in onsen Rade gelesen wordden, anders, dan wanneer een clausule alleen van 
eenige instrument oft testament oft andere es dienende totter saecken, soe sal die 
rapporteur die clausule int lesen designeren om egeenen tijt te verliesen.

4. Ende naedat tprocesse gelesen sal zijn, sal de raporteur gehouden zijn bescheydelijck te 
verhaelen ende te toucheren die poincten ende difficulteyten opte welcke die decisie van 
de materie staen sall.

5. Trappoort in der voorsz. vuegen gedaen zijnde, sal een van den Raede die opiniën (vragen), 
eerst den rapporteur ende daernaer den anderen zoe hem goedtduncken zal, ende sall 
sluyten naede beste ende meeste opiniën.

6. Ende ingevalle van egualiteyt van opiniën sal den voorsz. raedt die opiniën vereenigen 
ende tot één reduceren indien hem tselve in de rechtveerdicheyt mogelijck zy, oft neen, sal 
de saecke anderwerff in deliberatie stellen.

7. Dat onse raidtsluyden int rapporteren ende delibereren van den processe ende van allen 
anderen saecken sullen ernstelijck toehoiren ende deligentie doen om die wel te verstaen 
ende tonthouden, sonder binnen denselven tyde yet anders te lesen, te scryven, te 
confereren oft te doen daermede zy souden mogen wordden gediverteert van het hoiren 
ende verstaen ende.onthouden van de processe.

8. Die rapporteur sal het dictum van den vonnisse selve maken ende scryven ende dat in de 
camer lesen om aldaer geaccordeert te wordden; dwelck gedaen zijnde, sal men tselve 
vonnisse oft arbitrale uuytspraecke pronunchieren daer ende soo men gewoonlijck is.

 

De greffiers ende secretarissen
1. Sullen gehouden wesen ter saecken van heurder offitiën te maecken eenen generaelen 

boicke, daerinne zy sullen van vergaderinge tot vergaderinge ende van dage te dage 
scryven tguene, dat by die van onsen Raede geproponeert, gedelibereert ende geslooten 
sal wordden, teeckenen daermede inne de namen van dergeenen, die in de vergaderinghe 
present geweest sullen zijn ende d' opiniën van denselven soe verre daer eenige diversiteyt 
is.

2. Ende daertoe sullen de greffiers moeten registreren ende in den voorsz. bouck scryven alle 
d' advysen.

3. Ende zoe wanneer imandt van onser cameren in commissie sullen hebben geweest, soe 
sullen deselve gehouden wesen hen verbael in d' eerste vergaderinge over te leveren, van 
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welcke overleveringe de voorsz. greffier in zynen generale bouck note sal maecken van den 
naemen van den commissarissen ende groote van de besoingnen ende verbael ende dage 
ende wanneer dat zy gevaceert hebben.

4. Ende sullen daerenboven noch hebben particuliere ende besundere boecken, te weten: van
allen onsen heerlicheden, daerinne zy sullen transporteren uuyt den voorsz. generalen 
boecke tgene, dat in de camere gedaen sal zijn ende een yegelijck heerlicheyt in particulier 
es aengaende oft den officiers oft inwoonders van dien, met annotatie van den daghen, dat
tselve is gedaen ende den naeme van dengheene van den Rade, die present sullen zijn 
geweest.

5. Ende aengaende den voorsz. verbaelen ende besoingnen, by de comroissarisen als voor 
overgelevert, sullen de greffiers schuldich sijn deselve te leggen in de laye oft coffre van de 
heerlicheyt, die deselve aengaen ende toucheren

 

Materie van rekeningen
1. Commende nu tot de materie van rekeninge, soe verbieden wy in den eersten, dat 

nyemandt, wy dat zy, hen vervoordere oft presumere te gaen in de camere van onsen Rade 
ende Rekeninge, dan alleenlijck die van der cameren geedt zijnde ende d' officiers, die daer 
sullen hebben te besoingneren op heure rekeningen oft anderssins, sonder dat eenige 
clercken van die landen Raede ende Rekeninge daerinne sullen mogen ganck hebben, ten 
waere om te copiëren registreeren oft te maecken eenige extracten. Ende zoe haest zy 
gedaen hebben, sullen uytgaen, opdat zy nyet en nemen voirdere kennisse van onse 
saecke.

2. Ordonneren ende bevelen, dat die meerderen deel van onsen Rade ende Rekeningen oft 
alle tsamen, eist muegelycken ende indien se binnen Breda zijn, present sullen zijn met een 
van den greffiers ter auditiën van de rekeninge generaele ende van de rekeningen 
particuliere, ten minsten een van henlieden met eenen greffier ingevalle d' andere te 
besoingneren ende vaceren hebben op andere onse affairen ende sullen de zwaricheyden 
oft twijffelingen, in de rekeningen, soe generale als particuliere bevonden, teyckenen ende 
scryven de redenen van deselve swaricheden, welcke swaricheden voor et sluyten van de 
rekeninge sullen wordden gedetermineert by tgemeyn collegie; ende is onder hen eenige 
diversiteyt van opiniën in materie van notable importantie, sullen ons daervan rapport 
doen om by ons gedetermineert te wordden, zoe wy bevynden sullen behoirende. Ende 
sulcx gedaen zijnde, sullen die van der cameren, die ter auditiën gevaceert hebben, 
daernaer de rekeninge sluyten in presentie van den rentmeester oft officier rendant oft 
heure gecommitteerde, hebbende de rekeninge gepresenteert, passerende tgene dat 
redelijck is ende royerende daervan nyet en sal blycken by goede documenten, acquyten 
ende anderssins ter verifficatie dienende, ende sullen de voorscreven rentmeesters oft 
heure gecommitteerde voorsz. oick mede heure voorscreven rekeninge teeckenen.

3. Ende suller int slot van de rekeninge gescreven worden de naemen ende toenaemen van 
den auditeuren, midtsgaders van deghene, die jegenvoordich sullen zijn geweest ter decisie
van de zwaricheden, in de rekeningen bevonden.

4. Dat d' auditeuren, wanneer sy hooren sullen eenige rekeninge, sullen voor hen nemen de 
voorgaende, die zy sullen visiteren ende hebben goedt regard, dat by de rekeninge te 
hoirene verandtwoordt zy van allen souffrange, schulden, quytantiën ende geremitteerde 
oft uuytgesette saecken. Ende en sullen nyet mogen procederen tot sluytinge van dier 
rekeninge sonder te wyderene ende doen purgeren de voorsz. souffrange, schulden, 
quitantiën ende andere uuytgesette saecken van de voorgaende.

5. Dat die van onsen Rade ende Rekeninge, hebbende vader, soone, oom oft neve, oft 
staende in gelycke graeden van affiniteyt, rentmeester oft officier, hebben(de) te rekenen in
onse voorsz. camere oft oick daer hebbende andere affairen, en sal nyet moegen 
jegenwoordich zijn ter decisiën ende determinatiën van den zwaricheden ende wyffelingen,
gevonden in deselve rekeninge, oft andere saecken, dien concernerende.

6. Dat alle de rekeningen, die gedaen sullen wordden in onze camere voorsz. van eender 
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officie ende nature, sullen gelijck gemaect wordden by quoyeren ende gebonden by den 
anderen in goede oerdene, soo men nu doet, opdat die te min verscheyden zijn, ende dat 
alle de bladeren van deselve rekeningen gequoteert zijn om te lichtelycker te mogen 
maecken de correctiën ende wetene, oft daer eenige bladeren verloren oft toegevuecht 
zijn, tsedert de presentatie oft sluyten van de voorsz. rekeningen ende sonder eenige 
rasuren.

7. Dat die van onser cameren voorsz. sullen ontbieden ende bescryven alle onse officieren 
ende rentmeesters omme op zekere dagen ende tyden te commen rekenen, wanneer 
tselve best gelegen ende te passe commen sal naer gelegentheyt van den anderen affairen 
van onser cameren, nemende nochtans goedt toesicht, dat men tot eender tij t nyet en 
ontbiede meer officieren dan men gevuechlijck depescheren can, ende indien de voorsz. 
officiers ende rentmeesters nyet en commen oft yemanden, hebbende procuratie ende 
instructie souffisante, oft doen blycken van legitime excuse, sullen die van de rekeningen 
hen anderwerff ontbieden ende assigneren anderen corten tijt, opte pene van 
gesuspendeert te wordden van heure officiën oft andere pene pecuniaire. Ende comen zy 
noch nyet ten gesetten dage, sullen hen suspenderen oft condempneren in de voorsz. 
pene, verclaert ende geset inde bescrijfbrieven, van welcke pene de deffaillanten sullen 
gelast wordden in heure rekeningen tot onsen prouffyte. Ende aengaende onse 
rentmeester-generael ende absolut, willen wy, dat hy rekene twee maenden naedat alle de 
rekeningen particuliere gehoort sullen zijn, emmers de principaelste van onse rentmeesters
particuliers om hem te mogen chargeren met alle de resten van de rekeningen. Ende dat hy
hierinne nyet en zy in gebreke op gelycke pene als boven, hem ordonnerende 
daerenboven, dat hy in onsen voorsz. Rade-ende-Rekeninge-camere sal overgeven van 
maende te maende eenen goeden declarativen staet van alle claere penninghen, die hy 
ontfangen ende uuytgegeven sal hebben, welcke staten sullen bewaert wordden omme 
met zyne rekeningen van elcken jaere geconfereert te wordden, zoeverde als doendelijck 
sal wesen.

8. Dat die van onser camere voorsz. gehouden sullen zijn te procederen tot de visitatie ende 
sluyten van de rekeningen terstont ende zoe haest het mogelijck sal zijn naerder 
presentatie, ten lancxten binnen een maendt sonder voirder vertreck.

9. Ende doende die correctiën van den voorsz. rekeningen, zoe in den ontfanck als uuytgeven,
sal gescreven ende verclaert wordden by wat rekeninge ende quoto foo de partie sal zijn 
gebrocht in ontfang ende genomen in uuytgeven, ten eynde, dat men te beter can vynden 
ende weten die faulten, indien der eenige zijn, ende oft elck rentmeester ende officier 
verantwoordt, daeraff hy schuldich is te verandtwoorden. Ende opdat die voorseyde 
correctiën te bat ende wel zekerlijck mogen gedaen wordden opte generaele rekeninghen, 
soe willen ende ordonneren wy, dat alle die eenige administratie ende handelinge van 
onsen gelde hebben, ontboden sullen wordden telcker reyse alst noot zal wesen, omme in 
onser voorsz. camere over te brengen den staet van heuren ontfanck ende uuytgeven, 
daerundere wy willen, dat oick begrepen zijn de staeten ende rekeningen, gehouden van 
onser cameren ende plaisirs.

10. Dat nyet en sal wordden gepasseert in uuytgeven dan alleenlijck d' ordinaris ende tguene, 
dat voor ordinaris gepasseert is in de voorgaende, op pene, dat de rentmeester betalen sal 
voor elcke partie sesse karolusguldens t' onsen prouffyte, daeraff hy sal wordden gelast als 
boven. Behoudelijck, dat tvierendeel van de breucken sal .zijn tot proufficte vander camere,
opdat zy goede neersticheyt doen deselve breucken te lichten, ende boven desen sal 
geroyeert wordden de somme ofte sommen.

11. Ende ingevalle dat eenige van onse rentmeesters-generaels oft particuliers, baillieulx, 
schoutetten, meyeren oft andere officiers van justitie oft ontfange differeren oft uuytsetten
te brengen eenige partye in ontfang, daervan zy moeten verandtwoorden ende daervan zy 
de reste souden zeggen te willen bringe opte naestvolgende, en sullen nyet geadmitteert 
wordde maer men sal hen chargeren van de geheele sommen in heure voorsz. rekeningen 
ten eynde dat nyet en wordt vergeten oft gediffereert ende zy te neerstiger zijn van 
alsulcken somme te ontfangen ende van tgene blycken sal dien van onser cameren, dat de 
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rentmeesters nyet en hebben ontfangen, sullen tselve houden in souffrancie totter naeste 
rekening oft alsulcken tijt als hen sal goedt duncken, zoe verre hen blijcke, dat de voorsz. 
officiers hierinne nyet en hebben geabuseert ende qualijck geverseert, in weicken gevalle zy
zullen doen vervolgen ende bewaeren onse recht tsy by appoinctement oft justitie.

12. Ende eest saecke, dat de voorsz. rentmeesters, die gelast zijn t' ontfangen onse demeynen, 
laeten deur negligentie, ignorantie oft anderssins te rekenen geheelijck de oude demaynen,
seggende, datzy die nyet en hadden cunnen ontfangen ter saecken van sterfte, steriliteyt, 
armoede, vluchte oft anderssins en sullen daertoe nyet wordden ontfangen by die van 
onser cameren ter tijt toe dat daervan blycken sal by behoirlycke informatie, gedaen by die 
van onser cameren voorsz. ende sal deselve informatie geleet worden in sulcke plaetse, dat
die vintbaer zy alst noodich sal zijn.

13. Dat tot allen tyden ende soe dicwils dat eenige appoinctementen, appostillen ende 
arresten gedaen sullen zijn by die van onser cameren opte rekeningen van de voorsz. onse 
rentmeesters, zoe in ontfange als uuytgeven, sullen telcker naester rekemnge de 
rentmeesters daervan doen verantwoorden. Ende ende blijct nyet van goede dilligentie, 
soe sullen zy sulcken rentmeesters gelasten, van die zy gelast behooren te zijn, op datter 
nyet vergeten en blyve.

14. Item, alsoe eenige van den officiers van ontfanghe bringen onder tcapitule van den 
wercken ende elders groote reparatiën, de voorsz. van onser cameren sullen verbieden 
ende interdiceren allen officieren van ontfange, dat zy egeen wercken en doen maecken 
andere dan nootelijcke reparatie ende onderhoudingen ordinaris, sonder welcke men nyet 
passeren en can sonder te dragen groote scade, ende dat die nyet en excederen de xxv oft 
xxx guldens eens, sonder daervan te adverteren de voorsereven van onser cameren ende 
daerop te hebben heurlieder ordonnantie.

15. Soe oick sommige officiers van ontfange brengen in uuytgeven van heure rekeninge veele 
sommen van penningen uuyt diverse saecken, daervan zij overbringen bevel ende 
quitancie sonder realijck betaelt te hebben alsulcken sommen in 't geheel oft in deele, maar
geven heur contrebrieven, geconditionneert te betalen zoe verre de penningen heur 
gepasseert wordden opten staet ende naemaels opte rekeninge, ende om te gebruycken de
penningen, dilayeren soo lange hen mogelyck is te doene heure rekeninge, de voorsz. van 
onser cameren sullen doen zweren eenen yegelycken van de voorsz. officieren ter 
presentatie van heure rekeninge, dat zij daerinne nyet en hebben gestelt dan tgene by hen 
behoirlijck betaelt is. Ende wanneer zy heure rekeninge overleveren by gecommitteerde, 
dieselve sullen moeten hebben procuratie speciale om te doene beuren eedt als boven. 
Ende ingevalle dat bevonden waere in heure rekeninge eenige partye, diezy nyet en hadden
behoirlijck betaelt als voorsz. is, die van onser cameren voorsz. sullen hen bedwinghen die 
te betalen ter stont ende sonder dilay.

16. Ende indien bevonden wordt, dat eenige van onse rentmeesters generaels en de 
particuliers, baillieulx, schoutetten, meyeren oft andere officieren van justicie ende 
ontfange gestelt hadden in uuytgeven van heure rekeninge een partye tweemael, daervan 
hyhem wilt ontschuldigen deur onwetentheyt oft inadvertentie, de voorsz. van onser 
cameren sullen sulcken doen amenderen tdobbele van der sommen oft alsulcken somme 
als heur goetduncken sall.

17. Ende ingevalle de voorsz. rentmeesters-generaels ende particuliers, ballieulx, schoutetten 
ende andere officieren, meyeren ende andere van justicie ende ontfanghe hen vervoirderen
te nemen oft stellen opt uuytgeven van heure rekeninge eenige partyen, die anderwerff zijn
geroyeert geweest op heure voorgaende rekeninge, by faulte van documente oft andere 
redelycke ende rechtvoerdige saecke, sonder daeraff te hebben expres bevel, oft dat zij 
nyet over en bringen brieven van relievemente van voorsz. radiatie, de voorsz. van onze 
cameren sullen tselve heur doen verbeteren ende amenderen met sulcke somme van 
penninghen als hen sal goedt duncken.

18. Ende bevynden de voorsz. auditeuren int corrigeren van de rekeninge yemanden, die 
ontfangen heeft in beleeninge eenige sommen van penningen voor boeden, voyagiën, 
commissiën oft andere groote affairen, daervan zy sijn gehouden te rekenen, deselve 
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persoenen sullen terstont ontboden wordden om te rekenen want zy beter sullen weten 
daeraff te verantwoorden dan heure naecomelingen.

19. Dat de greffiers sullen hebben eenen bouck van de chargen ende lasten, daerinne gebrocht 
sullen werdden ende gescreven by maniere van memorie alle de schulden ende lasten, die 
by de rekeningen, zoe haest die gesloten sullen zijn, bevonden sullen wordden opte 
rentmeesters ende andere officieren ende persoenen, van wat staete die sullen zijn. Te 
wetene de lasten ende schulden van dewelcke men heur bevynden sal nyet ontlast by de 
voorsz. correctiën.diegedaen moeten wordden opte rekeninge, welcke correctiën gedaen 
sullen wordden soe verre het doenlijck zy, zoe int doene van de rekeninge als corts naer 
dauditie van dier. Ende sullen by die van onser cameren corts daernaer de voorsz. officieren
ontboden wordden op wyen de voorsz. lasten bevonden sullen wesen, om heur daeraff te 
ontlasten ende quyteren soe hier vooren geseet is. Ende soeveele als aengaet de suver 
ende claer schulden, blyckende bij sloote van rekeninge ende getransporteert zijn geweest 
opten voorsz. lastboeck, sullen terstont gesonden ende gegeven worden, by scrifte ende 
certificatie vander camere, den rentmeester-generael, diet behoiren sal, om te mogen 
bedwingen de schuldenaeren ter betalinghe. Ende sal geteeckent wordden opte partye 
vander voorsz. schuldt, datter cedulle affgemaect ende gegeven is den rentmeester-
generael op sulcken dach ende jaere, ende sal de rentmeester-generael gechargeert 
wordden daervante verantwoorden op zyne naeste rekeninghe tot onsen prouffyte. Ende 
naedyen dat de rentmeester-generaal die ontfangen sal hebben ende verandtwoort van 
der voorsz. schuit, oft dat die debiteur hem daervan sal anderssins hebben geacquiteert 
ende ontlast, sal men d' acquyt ende ontlastinge teyckenen ende scryven opt eynde nae de 
reste vander rekeninge oft elders daer hy was gechargeert.

20. Item altijt ende zoe dicwils, dat eenige officiers van ontfange ordinaris oft extraordinaris 
ontboden sullen zijn om te rekenen ende gewoenlijck zijn te hebben gagien ende vacatiën 
van te coemen doen heur rekeninge, de voorsz. vander cameren sullen heur gagien oft 
vacatiën passeren, daerinne begrypende heure coemen ende wederkeeren zoe zy van 
oudts zijn gewoonlijck ende nyet meer ende sullen heur nerstich doen van terstont ende in 
goede dilligentie te depescheren oft affveerdigen onse voorsz. officiers om ons te ontlasten
van lange liggingen ende vacatiën, daeraff wij belasten heure conscientiën.

21. Dat de voorsz. van onse Rade ende Rekeninge doen rekenen de voorsz. rentmeesters ende 
officiers van justicie ordinaerlijck sonder te verwachten jaer op jaer noch termijn op 
termijn, opdat men weten mach oft zy yet ontfangen opt naestvolgende jaer ende dat men 
sien mach heuren staet claerlijck ende dat zy houden d' oerdene hiervoor verclaert.

22. Dat alle beslootene brieven addresserende aen die van onsen Rade ende Rekeningen ende 
gesonden sullen wordden in onse camere, sal men daerop scryven den dach ende jaer, dat 
die ontfangen sullen zijn ende by wyens.

23. Item zoe waaneer dat wy die van onser-cameren voorsz. sullen senden onze brieven van 
credentie, sullen by denghenen, die deselve brengt, is hy clercq oft van de practycque, doen
scryven zijn credentie ende is hy egeen clercq sullen sy scryven in zijn presentie synen last 
ten eynde geloof ende memorie daeraff zy intoecomenden tyden.

24. Item oft geviele, dat wy eenige gifte deden geduerende tleven tot wederseggen oft zekeren
tijt, genomen, dat dieghene, wyen sulcken ghiften gedaen waere.geweest, nemen ende 
lichten de ghiften, hen alsoe gegeven deur heure handen, de voorsz. van onsen Rade ende 
Rekeningen zullen daeraff doen rekenen by den rentmeester, dien dit sal aengaen ende 
hernemen int uuytgeven opten naem van dengeenen, die de ghifte gedaen waere.

25. Alsoe gewoonlijck is in onse voorsz. camere te nemen van yegelycken rentmeester oft 
officier, hebbende te rekenen, redelycke cautie oft borge nae d' exigentie van zynen 
officiën, willen wy, dat de voorsz. ordonnantie ende costume wordde onderhouden ende 
dat zy heure borge geven eer dat zy zullen doen den eedt, oft dat zy sullen hebben 
handelinge van den ontfanck. Ende willen ende ordineren, dat voor dese tijt zullen 
wordden gevisiteert alle die borchtochten van denjegenwoordigen onsen rentmeesters 
omme te wetene ofte heure borgen noch tertijt alsoe machtich ende suffisant zijn alsse 
waeren ten aenvangen van heure officiën ende genomen, dat onse brieven van commissie, 
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die wy voortaen depescheren sullen, egeen mentie en maecken van de cautie, dat nochtans
deselve sal wordden gegeven alsvooren ende sullen de voorsz. obligatiën geleet ende 
geënfileert wordden tsamen zoe gewoonlijck is ende daervan zy memorie gemaect, int 
beginsel vander eerster rekeninge, die se doen zullen ende en sullen de voorsz. obligatiën 
nyet wordden gerestitueert, totdat die voorsz. officier oft rentmeester geheelijck sal 
hebben geaffineert zijn rekeninge van den tyde, dat hy administratie sal hebben gehadt 
ende betaelt zijn reste. Ende bevelen die van der cameren te nemen soe goede cautie, dat 
wy daer egeen verlies by en mogen hebben, schaede noch interest, ende te nemen goedt 
toesicht, dat alle de voorsz. obligatiën innehouden onder anderen poincten, dat die 
cautionnarissen hen verbinden ende sullen blyven verbonden, soe lange dat d' officier oft 
rentmeester exerceren sal d' offitie, daervooren zy hen verbinden eride dat als principael 
schuldenaer.

26. Ende ordonneren die van der camere van onsen Rade ende Rekeningen te nefnen goedt 
toesicht oft de borgen van den rentmeesters heur goedt nyet en verminderen oft dat zy 
afflyvich wordden ende in dien gevalle te bedwingen de rentmeester te stellen andere 
nyeuwe borge, waeromme soe sullen alle de officiers van ontfange, teicker reysen als zy 
rekenen sullen van beuren bedryve, gehouden zijn te verclaeren oft heure cautionnarissen 
noch zijn in leven ende in souffisante staete.

27. Dat alle onse officieren van ontfange sullen heur rekeninge maecken beginnende a prima 
Januarii ende eyndende den lesten Decembris daernae volgende, opdat die van der camere
ende onsen rentmeester-generael heuren staet te badt ende claerlycker kennelijck mach 
zijn.

28. Ende sullen de voorsz. officieren gehouden zijn in de camere over te seynden binnen de 
maendt van January alle jaere staet wel declaratif van alles, daeraff zy sullen hebben te 
verandtwoorden in heuren ontfange ende uuytgeven van den jaere alsdan geexpireert 
laetsten Decembris daer te vooren, welcke staeten wy willen, dat die van onsen Raeden 
ende Rekeningen sullen visiteren ende confereren met heure laetste gehoirde rekeninge 
ende daernaer geprocedeert tot sluytinge van deselve staeten, daervan de sommen 
liquide, die zy sullen bevynden resterende by denselven staet, ordonneren sullen den 
officiers, dat zy betalen in handen van den ontfanger-generael op sulcke gracieuse ende 
redelycke termynen als elck jaer naer tsaisoene ende de verschijndagen van den partyen 
bevonden sal wordden, gelegen in effect op sulcken termynen, dat wy moeghen te vollen 
betaelt zijn aleer de voorsz. officiers wederomme coemen in den ontfanck van den 
naestvolgenden jaere.

29. Dat int eynde van elcken capitule, soe van ontfanghe als uytgeven, geleet ende geset 
wordden de sommen van elcken munte alsser diversiteyt van munte is ende in de somme 
totale van den ontfange de valeuren van elcke munte comende in ponden art. van XL 
grooten Vlaems tpont ende gelyckerwijs in andere daert is behoirende.

30. Dat, zoe wanneer eenige rekeningen gelast sullen zijn met quitantie ende certifficatie ende 
dat d' officier rendant die overbrengt op sijn rekeninge naestvolgende, de voorsz. van onser
camere sullen opte parthye gechargeert stellen, dat die quitantie oft certificatie is 
overgelevert ende op wat plaetsen die geënfileert zy, om deselve terstont te mogen vynden
alst noot sal zijn, maer wy verstaen, dat die van der cameren hen rigleren opt fayt van de 
voorsz. de quitantie, soe hiervooren geseet is.

31. Dat die van onsen Rade ende Rekeninge voorsz. nyet en sullen toelaeten eenige partyen te 
stellen opte rekeningen, tsy in ontfange oft uuytgeven, elders dan op heure behoirlycke 
plaetse ende capitule, opdat men te lichtelycker mach vynden deselve partyen nae natuere 
van capitulen sonder die te voyeren onder andere.

32. Dat voortaen egeen rekeningen, registeren noch brieven, naedat die overgelevert sullen 
zijn geweest in de camere, nyet en wordden getrocken oft gedraghen uuyter selve camere, 
hetzy om te nemen de arresten van de rekeningen, copiën oft anderssins, maer sullen de 
voorsz. arresten genomen wordden by de voorsz. rentmeesters oft heure gecommitteerde 
in presentie van yemande van der camere oft selve gegeven wordden by den auditeurs van 
de rekeningen om beter te mogen verandtwoorden van de rekeningen, ende oick om beter 
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secreet te houden sommige arresten ende chargen, die by avontueren moechten zijn 
gestelt op rekeningen, die men nyet en wilt laeten weten de rentmeesters oft heure 
gecommitteerde.

33. De voorsz. van der cameren en sullen nyet doegen te sien oft te visiteren eenige rekeningen
noch brieven van der cameren by anderen dan by henluyden.

34. Dat eest saecke deur eenige van onsen raede oft auditeuren doende de correctiën van de 
rekeninghe oft andersins, bevonden waeren in eenige van den rekeninge faulte, 
gecommitteert deur erreur van leggen oft anderssins deur inadvertentie oft versuympheyt 
ende nyet deur blyckende quaetheyt, die gheene die sulcx bevonden heeft zulcken faulte, 
sal deselve thoonen den geenen oft diegene, die de rekeninghe sullen hebben gehoirt 
gehadt, om deselve faulte by hem te wordden gecorrigeert ende geamendeert endewaert, 
dat bevonden waere, dat de faulte gedaen waere deur loesicheyt oft opset pur willens, soe 
datter correctie toestont, die van den Raede ende Rekeninge sullen ons tselve adverteren, 
om daerinne -te versien ende gedaen te wordden nae onser believen.

35. Ende soe haest als yemandt van den rentmeesters ende andere officieren, hebbende 
ontfanck, zullen wesen ontlast van heure officie deur de doot oft anderssins, die van onsen 
Rade ende Rekeningen sullen terstont ontbieden heur erfgenamen oft actie daervan 
hebben oft heure borgen om te rekenen ende hen daervan te quytene. Ende daertoe sullen 
zyvan der Rekeninge, eist noot, bedwingen dieselve by arrest aenvangt van beuren goeden,
stellende goede luyden tot bewaeringe van dyen soe lange, totdat heuren staet sal 
kennelijc zijn.

36. Dat alle de quitantiën, die ontfangen sullen wordden in onser camere van Rekeningen, 
innehouden ende expresse mentie maecken van de termynen ende jaeren, daeraff de 
rentmeesters oft officieren van ontfange hen sullen willen behelpen, sonder onder texel 
van generaliteyt sprekende van allen termynen voorleden, yet te passeren boven de 
specificatie ende om te scouwen tbedroch, dat men daerinne soude mogen committeren 
deur stil van quitantiën te maecken oft anderssins, daerop de partie somtijts nyet en soude 
letten, noch, datzy oick sullen passeren eenige quitancie, gemaeckt op handteeckenen int 
witte, die men mach gebruicken tot ampliatie ende ter discretiën van dyen, die deselve 
schryven, daeraff coomen oft gerysen zouden moegen groote abusen.

37. Dat d' auditeur, die gehoirt sal hebben gehadt met een van den greffiers de rekeninge van 
eenige officier van justitie oft ontfange van de eenen jaere, nyet en sal hoiren de rekeninge 
van den jaere naestvolgende maer willen, dat een andere oft meer daerinne 
besoingerenten eynde, oft d' een deur simpelheyt oft onwetentheyt sijn debvoir nyet en 
dede, d' ander tselve mach redresseren.

38. Item willen ende ordonneren, dat onse stadthouders ende greffiers van onsen leenen, 
gecommitteert totten ontfange van onse hergewaden ende rechten in alle onse 
heerlicheden,telckerreyse, wanneer zy rekeninge doen sullen van eenige relieven ende 
hergewaden van leenen, ons vervallen deur d' aflyvicheyt van den erfgenaemne van 
afflyvigen, geordonneert ende bevolen zy den erfgenamen, de leenen ontfangende, te 
geven binnen drie maenden naestvolgende heur rapport ende denombrement van 
deselven leenen in goede ende ampele forme ende die te sien, visiteren ende 
collationneren tegen die voorgaende rapporten, denombrementen ende recepisse om te 
weten oft die nyet en zijn geamplieert oft vermeerdert in jurisdictiën oft anderssins tot 
onse prejuditie noch tot diminutie van onser hoocheyt ende heerlicheden. Ende deselve, 
alsoe gesien ende gevisiteert, eest, dat men die rechtveerdich ende redelijck vyndt, sal 
bevolen wordden den voorsz. greffiers van den leenen ende andere officiers te geven ende 
depescheren den partyen brieven van recepisse ende bevynt men daerinne zwaricheyt, 
sullen gestraft worden naer redenen.

39. Item en sullen die van onser camere van den Rade ende Rekeningen mogen hebben noch 
exerceren eenige offitie van ontfange, tsy van domeyne oft van justitie, noch hebben 
compact oft societeyt met rentmeesters oft officieren, rekenbaer in onse voorsz. camere, 
uuytgenomen onsen ontfanger-generael absolut.

40. Item, want sommige rentmeesters ende oick de voorsz. van onse camere gewoonlijck zijn 



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 25

uuyt te geven in euwigen pachtinge heyen, wildernissen, hoecken van straeten, ende 
andere partyen, daeraff tevooren nyet en worde berekent tot onsen prouffyte, willen ende 
ordonneren wel scerpelycken, dat deselve onse rentmeesters voirtaen alsulcke 
uuytgevingen nyet meer en sullen mogen doen, zonder die van onser voorsz. camere 
daervan te adverteren, die wy bevelen ons dan daeraff te communiceren op pene, dat die 
rentmeester contrarie van dien doende, arbitralijck sal wordden gecorrigeert ende 
nochtans de uuytgevinge van onweerden blyven, opdat deur deselve voirdere uytgevingen 
wy noch andere en wordden geinteresseert.

41. Die van de rekeninge voorsz. sullen doen verpachten den hoichste biedende alle onse 
goeden ende ruerende pachte tot sulcke termynen van jaeren énde conditiën als zyluyden 
tot onsen meesten prouffyte adviseren zullen gevuechelijc te wesen, sonder eenige te 
laeten oft uuyt te geven by appoinctemente, ten waere by onsen wete ende consenteert 
dat die waeren van cleender importantiën nyet excederende de twintich oft dertich Rijns 
gulden jaerlijcx, ende dat by advise van den rentmeester particulier vander plaetsen.

42. Dat de voorsz. van onsen Raede ende Rekeninge sullen hebben goedt regard ende toesicht,
dat alle rentmeesters ende andere officiers, hebbende te rekenen in onser camere voorsz. 
houden heur residentie ter plaetsen van heur offitie ende die exerceren ende bedienen in 
persoone. Ende indien sy daerinne vinden gebreck oft faulte, sullen ons tselve adverteren, 
om daervan gedaen ende geordonneert te wordden nae onsen believen.

43. Ende willen, dat onse rentmeesters nyet en nemen van de verpachtingen oft coopen 
andere prouffyten oft emolumenten dan by ons oft die van onser cameren voorsz. hen sal 
toegelaeten wordden, die wy verstaen, dat gespecificeert sullen zijn mette conditiën, opte 
welcke de pachtingen oft coipen gedaen sullen worden, van welcken verpachtingen oft 
coipen wy willen, dat die conditiën eerstmael sullen wordden gesien ende gevisiteert in 
onser camere voorsz. ende by een van de greffiers onderteeckent. Ende van de ontfanghen,
daer wy conquesteren deur dyckagie, coop ende anderssins nyeuwe demeynen, sullen de 
rentmeesters van denselven gehouden zijn te verwerven van ons ordonnantie expresse op 
heure gagien van de voorsz. nyeuwe partyen, sonder welcke wy nyet en willen, dat ter 
causen van dien, by onsen auditeurs yet gepasseert wordt.

44. Dat de voorsz. van den Raede ende Rekeningen gehouden sullen zijn te zweeren, dat zy 
sullen onderhouden ende observeren getrouwelijck nae allen heuren vermogen dese onse 
ordonnanciën in allen poincten ende articulen begrepen in deselve, sonder eenichsins die 
te brekene oft jegens te gaene want ons sulcx belieft ende willen gedaen te hebben. In 
kennisse der waerheyt hebben wy dese jegenwoordige met onsen naem onderteeckent 
ende segel daeraan doen hanghen. Gedaen op onsen huyse ende casteele van Breda opten 
XVIen dach Novembri int jaer ons Heeren duysent vijffhondert drieëntzestich. Ende was 
dese ohdergescreven GUILLE DE NASSAU

 

Naevolgende de voorsz. ordonnanciën hebben die luyden van den Raede ende Rekeningen mijns 
gen. heeren des princen, te weten mrs. JAN HOVELMANS, STEVEN VAN DE BERGE, JACOB VLAS, 
licentiaten in de rechten, WILLEM DE VOS, MICHIEL PIGGEN, MARCK VAN STEELANDT, 
rentmeester-generael, ende ick, greffier onderteeckent, als huyden den achsten dach Aprilis XVc 
vier ende tsestich nae Paesschen gedaen den behoirlycken eedt, in presentie van mijn gen. heere 
voorsz. opter cameren van den Rade ende Rekeningen tot Breda, my tegenwoordich. 
Onderteeckent: VOGEKSANCK.

Gecollationneert de voorsz. copie jegens de originale instructie, ondergeteekent als vooren, ende 
is daermede bevonden van woorde te woorde accorderende, by my

WILTZ.
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Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het gros van de stukken in dit archief berustte onder de Raad en Rekenkamer op het kasteel te 
Breda in het jaar 1581, voor zover deze later gekomen zijn onder bewaring van de Raad en 
Rekenkamer te 's-Gravenhage, sedert het begin van de 18e eeuw kortheidshalve Domeinraad 
genoemd.

Tot 1581 heeft de Raad en Rekenkamer onafgebroken gefunctionneerd; zelfs na de confiscatie van 
de goederen van den prins in 1567-'68 bleef het beheer aan haar. Op den 20en Februari kwam 
PETER VAN QUADEREBBE, ridder, heer van Berchem, Hoogenhuysen enz., meier van Leuven, te 
Breda met een aanstelling om als sequester over stad en land op te treden te zamen met de Raden
en Rekenmeesters van den prins, wien hij den eed aan den koning afnam. QUADEREBBE werd den 
15en Maart gevolgd door CHARLES QUARRÉ, ridder, ordinaris raad in den Raad van Brabant, die, 
vergezeld van ADRIEN LE COCQ, advocaat van den Grooten Raad, het beslag ten uitvoer kwam 
leggen. In zijn rapport vertelt QUARRÉ, hoe hij de rekeningen, liassen, memories enz. in de 
Rekenkamer aantrof "dans un terriblement grand nombre bien separéz par armoires avecq 
intitulation á quoy peuvent servir". De "lettrages principales" (titels van aankomst waarschijnlijk) 
had de prins medegenomen naar Dillenburg volgens het zeggen van de raden, die te vergeefs 
trachtten QUARRÉ daarmede te overtuigen van de onmogelijkheid om zonder die stukken een 
staat op te maken van 's prinsen bezittingen in Brabant 9 .

De Raad werd gehandhaafd doch werkte nu onder het oppertoezicht van den Raad van Beroerten 
voor wat betreft de geconfisqueerde goederen, en voor de goederen van PHILIPS WILLEM onder 
dat van CHARLES, baron de Berlaymont, door de Spaansche regeering tot diens momber 
benoemd. Nadat de prins van ORANJE zijn goederen in 1577 ingevolge de bepalingen van de 
Pacificatie van Gent en van het Eeuwig Edict had teruggekregen en Breda door de Staatsche 
troepen was bezet, oefende de Rekenkamer weder als van ouds het beheer voor den prins uit. In 
1581 komt daarop de groote verandering: de Rekenkamer te Breda gaat, met achterlating van de 
archieven, uiteen en er wordt een nieuwe door den prins opgericht 10 .

Veel minder rustig dan in 1568 was het verloop der gebeurtenissen bij de inneming van Breda in 
1581. De griffier MICHIEL PIGGEN schrijft in 1584 in dorso van een akte dd. 1566, waaraan het zegel 
van den prins ontbreekt 11 . dat de akte, daar bij de openbreking van de Rekenkamer en de 
cabinetten van de charters, bij de inneming van het kasteel en de verwoesting van de rekeningen, 
titels en papieren overal onder den voet geworpen waren, langen tijd daarna daaronder gevonden 
is in deze gesteltenis, "alsoock diversche andere den zegel afgetrocken oft afgesneden ende den 
stert daeruyt genomen geweest sijnde". Wanneer men deze beschrijving van het optreden der 
Spanjaarden in de Rekenkamer leest, is men geneigd hun de schuld te geven van alle hiaten in het 
archief tot op dien dag. De inventaris van 1767 is er evenwel om hen van dien blaam te zuiveren. 
De domeinrekeningen van Breda b.v. waren in dat jaar nog, behoudens enkele lacunes, van 1352 af 
aanwezig; thans beginnen zij met het jaar 1634 en is er bovendien een lacune over de jaren 1667-
1707 bijgekomen. De rekeningen van den dispensier en van den kastelein gaan in dien Inventaris 
weliswaar niet verder terug dan tot 1543 en 1534, maar daarvan en ook van de latere is nu geen 
enkel exemplaar meer aanwezig, zoodat men veilig kan aannemen, dat het gesol met het archief 
na 1796 de oorzaak is van de meeste der geleden verliezen.

Bewaarder van het archief te Breda bleef in 1581 de raad en griffier MICHIEL PIGGEN, die reeds 30 
jaar in dienst van den prins was geweest. De andere raden, die voortvluchtig waren, werden 
uitgezonderd van de later door PHILIPS II aan de Bredasche rebellen verleende gratie 12 .

9 R.A. te 's-Hertogenbosch, Coll. Cuypers van Velthoven, portef. no. 93. Afschrift van het Rapport van Quarré uit het
archief van den Conseil des troubles.

10 Het nieuw ingestelde college had, zooals uit de oudste ervan bewaard gebleven stukken blijkt, aanvankelijk geen 
vaste verblijfplaats, doch volgde den prins, totdat het in 1583 zich te Delft vestigde.

11 Regentenlijst no. 3451.
12 P. Bor, Oorsprong enz. der Ned. Oorlogen enz., 1679, II blz. 274.
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PIGGEN stond onder toezicht van FLORENT DE BERLAYMONT, die zijn vader was opgevolgd als 
superindendent en administrateur van de goederen van PHILIPS WILLEM. De registers en stukken 
betreffende geconfisqueerde geestelijke goederen moest hij teruggeven aan LINDANUS, bisschop 
van Roermond die, bij vacature van den bisschopszetel van Antwerpen, naar Breda was gezonden 
tot herstel van zaken in het kerkelijke 13 . In 1578 was n.l. de Markendaalsche, in 1580 de O.L.V. kerk 
aan de Hervormden toegewezen. Bij deze gelegenheid is aan de aandacht ontsnapt de lijst van 
inkomsten van het H. Sacramentsaltaar (Inv. no. 385), kennelijk door PIGGEN bij zijn beheer 
gebruikt. Voor het overige kwamen de thans nog aanwezige stukken aangaande geestelijke 
goederen te Breda eerst in 1637, na de reductie, in het archief van den Domeinraad 14 .

Met het jaar 1581 breekt er voor het beheer en de archieven der domeinen een tijd vol 
wisselvalligheden aan. De nieuwe door den prins aangestelde raden werden na zijn dood in 1584 
opgevolgd door curateuren van het sterfhuis, eerst te Delft en sinds 1589 te 's-Gravenhage. Van 
het erfdeel van PHILLIPS WILLEM worden gedurende de ballingschap de goederen van 
moederszijde door een raad te Delft onder zijn zuster MARIA, de vaderlijke door een raad in den 
Haag onder prins MAURITS beheerd. In 1609, bij het sluiten van het Bestand, werd de verdeeling 
van de nalatenschap van WILEM I tusschen zijn drie zoons definitief geregeld en nam PHILIPS 
WILLEM, die daartoe in 1606 toestemming had gekregen van de Staten Generaal, de administratie 
zijner bezittingen zelf in handen. Er waren thans drie raden, een van PHILIPS WILLEM te Breda, een
van MAURITS aan het Binnenhof bij de Zuidpoort en een van FREDERIK HENDRIK waarschijnlijk in 
het paleis in het Noordeinde in den Haag. Na den dood van PHILIPS WILLEM en MAURITS worden 
onder FREDERIK HENDRIK alle goederen weer in één hand hereenigd en beheerd door één raad, 
die ten slotte gevestigd blijft in het huis aan het Binnenhof.

Er is uit dit tusschentijdperk opvallend weinig bewaard gebleven, hetgeen niet kan verwonderen, 
als men ziet, hoe de stukken wijd en zijd verspreid waren. Zoo klaagde de raad DE WILLEM in 1637 
tegen HUYGENS, die bij FREDERIK HENDRIK in het leger voor Breda was, dat de griffier DE LA PISE 
uit Oranje hem wilde overtuigen, dat zekere stukken aangaande het prinsdom onder de charters in
den Haag moesten zijn, "mais vous scavez comme tout cela est mal range et dissipé. II y a des 
papiers tout plein à Delft, dans la maison au Noorteynde et des autres endroits à la Haye". De 
KNUYT, die in 1630 in Oranje geweest was, moest volgens DE WILLEM ook nog een aantal stukken 
te Middelburg onder zich hebben. "Son Altesse ou ses heirs se plaindront un jour de cette 
nonchalance" 15 . Waarschijnlijk zou DE LA PISE succes gehad hebben, als hij gezocht had in het 
sterfhuis van den gewezen griffier LE SAGE (  1637). De stukken, die deze onder zich had gehad, �
vullen een inventaris van 26 folia. Zij betroffen alle goederen en dateeren hoofdzakelijk uit de 
jaren 1605-1634.

Intusschen stond het geheele oude archief nog steeds te Breda, dat in 1625 weer in Spaansche 
handen was gekomen en waarvan de katholieke en Spaanschgezinde graaf JAN VAN NASSAU in 
1629 door PHILIPS IV heer en baron was gemaakt.

Zoodra de stad evenwel door FREDERIK HENDRIK was bevrijd (6 Oct. 1637), werden door den 
griffier LAURENS BUYSERO, die bij den prins in het legerkamp was, 33 kisten met boeken en 
papieren uit de Rekenkamer op het kasteel naar den Haag verzonden 16 . Er zijn enkele 
aanwijzingen, die het waarschijnlijk maken, dat er nog stukken zijn achtergebleven; zoo blijkt, dat 
in 1648 in een zaak, aangaande het prinsdom Oranje, een onderzoek werd gelast in de archieven te
Breda en den Haag, en vragen raden van den prins in 1664 den Raad van State competenten tijd 
om eenige archieven op het kasteel te Breda na te zien 17 . Dit zijn echter uitzonderingen, en de 
bedoeling zal wel geweest zijn, dat het geheele archief in den Haag kwam.

13 Actorum per rev. Dnm. Lindanum in visitatione ecclesiae Bredanae epitome, 1581. Gedrukt in Taxandria XXX, blz. 
25.

14 Nass. Dom. Inv. Hingham no. 1083 fol. 28.
15 Briefwisseling van Constantijn Huygens, 1634-1639, blz. 268.
16 Nass. Dom. Inv. Hingham no. 1208, Rekening Breda, fol. clxxiv.
17 Res. Raad van State 1664 Januari 26; het betrof Willemstad.
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In de eerste jaren na de overbrenging is in den Haag de inventarisatie met kracht ter hand 
genomen. In 44 inventarissen, vervaardigd in 1638 en in één band samengebonden 18 , vinden we 
de archieven, uit Breda afkomstig, het grootste deel dus, met uitzondering van de 
charterverzameling, globaal beschreven, van de archieven der andere domeinen voornamelijk de 
stukken uit de 16e en 17e eeuw. Dit alles was geborgen in 51 loketkasten in de charterkamers van 
den prins boven de Raadkamer van het Hof van Holland, waarheen ook in het vervolg met telkens 
verschoven tijdgrens het oude archief werd gebracht. In denzelfden tijd werden de charters van 
alle domeinen in regestvorm beschreven; van deze beschrijvingen zijn er enkele in originali, de 
overige in copieën van c. 1685 in een serie van 5 banden samengebonden, waarin in de 18e eeuw 
nog herhaaldelijk stukken werden ingeschreven en inventarissen van nieuw verworven goederen 
werden ingevoegd. Deze inventarissen, die, voor zoover ze bestonden, in 1682 door den griffier 
TOLLIUS met de stukken zijn gecollationneerd, hebben tot op heden als zoodanig dienst gedaan.

De Domeinraad verhuisde in 1767 van de Zuidpoort naar het gebouw van de gewezen kastelenij bij
de Grenadierspoort, waar hij gevestigd bleef, totdat hij in 1795 na het vertrek van WILLEM V en de 
confiscatie van diens goederen werd opgeheven.

Voor het archief breekt hiermede de tijd aan, waarin het de zwaarste verliezen zou lijden.

Waren bij de verzegeling van het archief op 7 Maart 1795 de commissarissen van het Comité van 
Algemeen Welzijn nog zoo voorzichtig om te waarschuwen tegen verplaatsing, hetgeen wegens de
verbazend groote quantiteit van boeken en papieren niet dan allermoeilijkst zou zijn en veel 
verwarring zou veroorzaken 19 , de agent van Financiën had minder consideratie en machtigde in 
1798, het jaar, waarin de domeinen tot nationaal eigendom waren verklaard, een klerk om alle 
oude charters en papieren te sorteeren en degene, die door ouderdom onleesbaar of van geen 
belang waren, te verscheuren 20 . Deze machtiging is misschien de oorzaak geweest van de 
verdwijning van het ontzagwekkende aantal liassen met ingekomen en minuten van uitgaande 
stukken, dat in 1796 nog aanwezig was. Een inventaris van het jaar 1808, opgemaakt, voordat het 
archief naar het Departement van Financiën te Amsterdam vervoerd zou worden, doet zien, hoe 
de orde toen reeds geheel verstoord was.

In Amsterdam kwam het archief van den Domeinraad met dat van de gewezen Secretarie der 
Friesche Stadhouders, dat eveneens in 1795 te 's-Gravenhage in beslag was genomen, na 1822 
onder het beheer van het Amortisatiesyndicaat. In 1815 waren zij tezamen in één Inventaris 
beschreven als: Paquetten, registers en papieren, betrekkelijk de Vaderlandsche historie en de 
vorstelijke domeinen. Het gevolg van dit combineeren was, dat bij de overdracht van stukken door
het Amortisatiesyndicaat aan het Rijksarchief in de jaren 1826-1828 21 behalve het archief van de 
Friesche Stadhouderlijke Secretarie, als voor het syndicaat van geen belang, uit het archief van den
Domeinraad een aantal stukken werden afgestaan, die betrekking hadden op de bezittingen 
buiten de Nederlandsche grens, zooals in de eerste plaats op het prinsdom Oranje en verder op de 
Luxemburgsche goederen, Diest en het burggraafschap van Antwerpen; niet volledig, doch voor 
zoover zij te vinden waren. Zoolang de stukken van het eene Rijksbureau naar het andere 
verhuisden, was hereeniging altijd nog mogelijk, doch bij de in 1834 gevolgde verdeeling van de 
stukken, afkomstig van het Amortisatiesyndicaat, tusschen het Rijksarchief en het Huisarchief van 
den Koning 22 , gingen de papieren, die op de bovenvermelde wijze uit het archief van den 
voormaligen Domeinraad genomen waren, naar het Huisarchief.

18 Nass. Dom. Suppl. no. 1322.
19 Decreten van de Provisionele Representanten van het volk van Holland, Maart en April 1795.
20 Nass. Dom. Inv. Hingman no. 195.
21 Zie R. C. Bakhuizen van den Brink, Overzigt van het Nederl. Rijksarchief, blz. 38 en vigg.
22 Zie Bakhuizen van den Brink, t.a.p.
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Niet op de lijst der in 1834 aan het Huisarchief toegewezen stukken komt, behoudens een enkele 
uitzondering, vóór een verzameling testamenten, boedelscheidingen, huwelijksvoorwaarden, 
commissies enz., in de 18e eeuw door den griffier van den Domeinraad beschreven in een 
Inventaris, getiteld: Het Doorluchtig Huis.

Om het belang, dat deze stukken voor de administratie hadden, berustten zij oudtijds onder den 
Domeinraad. Thans zijn zij, te oordeelen naar eenige steekproeven, alle op het Huisarchief, waar 
zij dus langs een anderen weg gekomen moeten zijn dan ingevolge de verdeeling van 1834 23 . 
Wellicht hebben zij deel uitgemaakt van de "pacta familiae" en de "diverse papieren meest relatief 
tot familieomstandigheden en administratiën" 24 , die WILLEM V bij zijn vertrek naar Engeland 
meenam of bij particuliere personen in veiligheid had laten brengen.

Een derde categorie van stukken, die het Domeinarchief heeft verloren aan het Huisarchief, wordt 
gevormd door een aantal archivalia met betrekking tot de Luxemburgsche bezittingen Vianden en 
St. Vith, welke stukken door het Departement van Financiën werden toegezonden aan de 
commissie voor de nalatenschap van koning WILLEM II. Het is met deze stukken als met de 
andere: het hangt van een toeval d.w.z. de vindbaarheid af, wat op het Huisarchief terecht is 
gekomen en wat voor het Rijksarchief behouden bleef; series zoowel als dossiers zijn verbroken. 
Het behoeft geen betoog, dat beide instellingen gebaat zouden zijn bij een herziening van de 
verdeeling der stukken, zooals die thans is.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
In 1861 werd het archief van den Domeinraad van het Departement van Financiën, waar het, na de 
opheffing van het Amortisatiesyndicaat in 1840, was komen te berusten, overgebracht naar het 
Algemeen Rijksarchief.

Met het archief hereenigd werden eind jaren dertig door medewerking van den Rijksarchivaris in 
Noord-Brabant, Mr. J.P.W.A. SMIT, verscheidene stukken aangaande de heerlijkheid Breda en haar 
heeren, die aangetroffen werden in de collecties CUYPERS VAN VELTHOVEN en KLEYN 25 op het 
Rijksarchief te 's-Hertogenbosch. Zij kunnen daarin direct uit de officieele archieven gekomen zijn 
of indirect, doordat zij gevonden werden onder de nagelaten papieren van de griffiers van Breda 
HAVERMANS (vader en zoon, griffiers van 1607-1624 en 1637-1653), die voornemens waren een 
historie van Breda uit te geven. Eveneens door tusschenkomst van Mr. SMIT werd de gemeente 
Breda bereid gevonden een aantal stukken, in haar archief berustende en klaarblijkelijk afkomstig 
uit Nassausche archieven, aan het Rijk af te staan, terwijl het gemeentebestuur van Etten eenige 
papieren in bruikleen gaf om dezelfde reden. De laatste zijn voornamelijk brieven, gericht aan 
graaf HENDRIK III VAN NASSAU; hun aanwezigheid te Etten kan verklaard worden uit de 
omstandigheid, dat een bastaardzoon van LAURENS DUBLIOUL, griffier van de orde van het 
Gulden Vlies, en vertrouwensman van graaf HENDRIK, aldaar schout is geweest.

Nadat deze inventaris voltooid was, kreeg het Algemeen Rijksarchief in 1941 van de familie VAN 
NISPEN een verzameling charters en stukken in bewaring, die voor het grootste deel tot het archief
van den Domeinraad hebben behoord 26 . Zij bevat 124 nummers, waarvan er ongeveer 90 vermeld
werden gevonden in den zeventiende-eeuwschen inventaris van den Domeinraad. Deze collectie 
heeft eenigen tijd op het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch berust en werd daar voorloopig 
beschreven door mr. F.F.X. CERUTTI. Met zijn veronderstelling, dat de verzameling gevormd werd 
in het begin van de 19e eeuw, omdat de charters nog aanwezig waren bij de contrôle door den 
griffier in 1789, maar geen van alle voorkomen in de uitgebreide verzameling afschriften 

23 De vriendelijke bemiddeling van thans wijlen Dr. N. Japikse stelde mij in staat op het H.A. kennis te nemen van de 
daar aanwezige stukken, die vroeger deel hebben uitgemaakt van het archief van den Domeinraad.

24 Decreten van de Prov. Repr. Maart, April 1795.
25 ZIE OVER DEZE COLLECTIES DE VERSLAGEN OMTRENT VAN 'S-RIJKS OUDE ARCHIEVEN 1883 EN 1904.
26 Zie corresp. A.R.A. 1941, C. nos 36 en 37.
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betreffende het land van Breda, door mr. A.G.KLEYN omstreeks 1850 aangelegd, kan ik mij 
vereenigen. De betreffende stukken zijn in dezen inventaris opgenomen, hetgeen hernummering 
noodzakelijk maakte.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het jaar 1581 is als grens voor de archivering genomen, omdat toen de Rekenkamer, tengevolge 
van de inneming van Breda door de Spanjaarden, uiteen is gegaan.

Van het beginsel, dat in dezen Inventaris zouden worden beschreven de stukken, aanwezig te 
Breda vóór 1581, is op twee punten afgeweken. Nadat n.l. RENÉ VAN CHALON in 1530 de goederen 
van het huis Oranje-Chalon had geërfd, zijn, zoowel vóór als na het jaar 1581, telkens gedeelten uit 
de archieven daarvan naar Breda en later Den Haag overgebracht, naar gelang de Raad ze tot 
betere informatie en voor het beheer noodig had. Het scheen gewenscht deze stukken bij elkander
te beschrijven, gelijk in dezen inventaris is geschied, maar daardoor is het zeer wel mogelijk, dat 
hier stukken zijn beschreven, die in 1581 nog niet te Breda waren.

Een tweede restrictie, in tegengestelden zin, is, dat niet zijn opgenomen de stukken, die te Breda 
berust hebben met betrekking tot de administratie van Buren c.a. uit de jaren, dat prins WILLEM 
de voogdij uitoefende over zijn zoon PHILIPS WILLEM, erfgenaam dier goederen. Het toezicht op 
het beheer kwam toen aan den Raad te Breda, doch de beheersstukken bleven, waar zij waren, en 
de verzameling daarvan werd te Buren voortgezet. Daar nu bovendien de stukken, die te Breda 
berust mogen hebben, door latere ambtenaren van den Domeinraad met andere naar den Haag 
overgebrachte Burensche stukken zijn vereenigd, worden zij niet hier beschreven, doch te zamen 
met het verdere Burensche archief in een volgend deel van dezen Inventaris.

Bij de inventariseering is het dossierstelsel toegepast, ten eerste omdat dit aansluit bij het 
systeem, volgens hetwelk de stukken oudtijds werden opgeborgen en ten tweede omdat van de 
inrichting van het beheer vóór c. 1520 weinig blijkt. Dit zal aanvankelijk bij één, later meer 
rentmeesters hebben berust, die vervolgens eerst een rentmeester-generaal, en, bij de verdere 
toeneming van het bezit, de raden boven zich gekregen hebben. De stukken waren naar de 
heerlijkheden opgeborgen in cassa's of laden, voor iedere heerlijkheid eenige, waarvan elke haar 
eigen chronologische volgorde had; een andere orde dan deze is in de oude beschrijvingen van den
inhoud dier cassa's niet te bespeuren.

In dezen nieuwen inventaris is de indeeling naar de heerlijkheden behouden, terwijl in een 
afdeeling "Algemeen" de stukken zijn bijeengebracht, die niet op een bepaald onderwerp 
betrekking hadden of een groep heerlijkheden betroffen, alsmede ingekomen en minuten van 
uitgaande stukken van den raad, die niet bij een heerlijkheid in te deelen waren. De heerlijkheden 
zijn chronologisch gerangschikt naar de wijze en het jaar van aankomst. Als uitgangspunt is daarbij
het bezit van JAN II VAN POLANEN genomen, den eersten heer zoowel van de Lek als van Breda, 
van wien de goederen verder tot 1581 regelmatig zijn vererfd. Van huis uit bezat hij Polanen, 
Heemskerk en Castricum en, met eenige restrictie, de Lek. Zijn familiebezit viel in het niet bij de 
heerlijkheden, die hem aankwamen van zijn bastaardoom WILLEM VAN DUVENVOORDE en 
waarvan Breda de voornaamste was. Na deze categorie volgen de heerlijkheden, door JAN III VAN 
POLANEN en de hem opvolgende Nassaus gekocht, welke, behalve het land van Ravestein, dat 
graaf ENGELBRECHT I korten tijd in pandschap had, alle in Holland lagen, en de heerlijkheden, die 
de NASSAUS erfden of door huwelijk verkregen en die, behalve enkele heerlijkheden in Limburg, 
buiten de tegenwoordige Nederlandsche grens lagen.

De stukken, beschreven onder de rubrieken Bestuur betreffen hoofdzakelijk de uitoefening van 
heerlijke rechten; onder beheer is alles gebracht, wat te maken heeft met eigendom van goederen 
en het rendabel maken daarvan.
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Eigendomsbewijzen van goederen of renten, waarvan aangenomen is, dat zij aan de NASSAUS 
gekomen zijn, zijn op den datum van den laatsten brief geplaatst, hoewel vast staat, dat zij eerst 
na dien datum in het bezit der NASSAUS gekomen kunnen zijn.

Bij de indeeling naar de heerlijkheden bleven over de stukken, welke betrekking hadden op 
goederen, niet gelegen in heerlijkheden, toebehoorende aan de NASSAUS; zij vormen een 
afzonderlijke afdeeling. Dit doen ook de stukken, verband houdende met collatierechten, die naar 
gebleken is, onder een secretaris berustten.

De stukken, beschreven onder het hoofd "Schuldvorderingen", die men zou kunnen rekenen tot de
stukken van persoonlijken aard, zijn daar niet ondergebracht, omdat de afdeeling betreffende 
personen zooveel mogelijk beperkt is. Het archief van den Domeinraad is zuiver administratief en 
men moet daarom aannemen, dat stukken, rakende personen, slechts in dit archief werden 
geborgen, voor zoover zij voor het beheer van belang waren. De stukken van louter persoonlijken 
aard nemen dan ook kennelijk in aantal af, naarmate de administratieve organisatie vasteren vorm
krijgt. Varia zijn steeds zoo dicht mogelijk geplaatst bij de stukken, waaronder zij werden 
aangetroffen.

Onder mijn toezicht beschreef mej. docta. W. SMELT als volontaire aan het Algemeen Rijksarschief 
de stukken betreffende het prinsdom Oranje. Aan mr. F.F.X. CERUTTI, die een uitgave van de 
Rechtsbronnen van Breda voorbereidt, dank ik vele belangrijke aanwijzingen.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1 Stukken van algemeenen aard.

1 STUKKEN VAN ALGEMEENEN AARD.

1 Lijst van charters, door Claes Vierlynx, griffier, gecommitteerd tot bewaring van de 
charters, successievelijk in de jaren 1528-1533 overgenomen van Hendric Montens, 
rentmeester van Breda, eertijds tresorier van de charters.

1 deel

2.373 Belofte van Willem van Dongen, dat bij overlijden van zijn vader, Willem van 
Duvenvoorde, zonder wettige nakomelingen, hij al diens brieven, betreffende 
makingen ten behoeve van Jan II van Polanen of zijn broeders, zal overdragen.
1344 1 charter
Reg. no. 373

3.735 Arbitrale uitspraak tusschen Jan III van Polanen en zijn zwager Heynric van 
Montfoort over de nalatenschap van hun vader en schoonvader.
1379 1 charter
Reg. no. 735

4 Advies voor graaf Jan IV van Nassau over de aanspraken, die zijn zuster Maria van 
Nassau-Wiesbaden maakt op de nalatenschap van hun ouders.
c. 1466 1 katern
Dit stuk is afkomstig uit de Collectie Cuypers van Velthoven. De datering berust op de 
omstandigheid, dat in het stuk gesproken wordt van Raso Voecht, deken van de kerk te Breda; deze 
werd in 1461 kanunnik; Maria van Nassau-Wiesbaden stierf in het jaar 1472

5 Testamentaire beschikkingen van Maria van Loon, weduwe van Jan, graaf van 
Nassau. Concept.
1475 1 deel
Graaf Jan van Nassau wordt hierin als overleden vermeld en de graaf van Waldeck, zijn schoonzoon, 
als nog in leven. Deze beschikkingen moeten dus gemaakt zijn tusschen de overlijdensdata dezer 
beiden, welke beide in het jaar 1475 vallen

6.2464 Vergunning van Philips, koning van Castilië, voor Hendrik III, graaf van Nassau, en 
Françoise van Savoie om bij testament over hun goederen te beschikken.
1505 1 charter
Reg. no. 2464

7 Brief van Willem (de Rijke), graaf van Nassau, aan de Rekenkamer om advies inzake 
het verhef van de leenen van zijn zoon, den prins van Oranje, 1545. Met lijsten van 
leenen, denombrementen e.a. dergelijke stukken.
1440-1545 1 omslag
Reg. nos. 1423, 1425, 1431-1433, 1935, 2032, 2681, 2926, 3103 en 3111

8 Ingekomen en minuut-uitgaande stukken van de Rekenkamer of zijn leden.
1479-1580 1 omslag
Bevat:

Adrian van Nassau aan den raad Hendrik van Hasselt, 1479, 1 stuk
Adrian, bastaard van Nassau, heer van Reynesteyn, was een zoon van graaf Jan IV 
en verbleef in Luxemburg; hij was gehuwd met Catherina van Brandscheid
Hendrik III, graaf van Nassau, aan zijn gecommitteerden Immerzeel, Renesse en 
Dublioul. Met gelijktijdig schrijven aan de stad Breda, 1524, 2 stukken
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Reg. nos. 2722 en 2723
Het 2e stuk is in bruikleen gegeven door de gemeente Etten
Memorie voor mr. Jan Strepen, secretaris, voor een bespreking met L. Dublioul, 
1532, 1 stuk
De dateering is op te maken uit verschillende punten van behandeling, waarover 
in de akten van de eerste helft van 1532 sprake is. Het stuk bevindt zich op het G.A. 
te Breda, in de Coll. Havermans no. 20
Hendrik III, graaf van Nassau aan den raad Claes Vierling, 1532, 1 stuk
René van Chalon aan L. Dublioul, 1539, 1 stuk
Hendrik Montens aan L. Dublioul, 1541, 1 stuk
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven
Jehan van der Goten, procureur, aan den raad J. de Maubus, 1550, 1 stuk
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven
Prins Willem I aan de raden Maubus en Piggen, 1554, 1 stuk
Reg. no. 3313
De raad. Michiel Piggen aan een anderen raad, 1559
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven
Brieven, ingekomen bij den griffier Vogelsang, 1568-1570, 1579 en 1580, 1 lias en 2 
stukken
Akte van aanstelling als raad voor Thomas van Wijfliet, 1504, 1 stuk
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers Van Velthoven
Brief van den griffier van het Hof van Holland aan L. Dublioul, 1520, 1 stuk

8N Huwelijksvoorwaarden van Bauduin de Lannoy en Adrienne de Hornes
1545 1 stuk
Behalve dat beide partijen geassisteerd werden door leden van de Rekenkamer, onder wie Jan van 
Renesse, was de moeder van Adrienne de Hornes ook een Renesse, zoodat het stuk langs twee 
verschillende wegen in het archief van den raad gekomen kan zijn

1550 Brief van Hendrik III, graaf van Nassau aan de heren Van Immerzeel en Van Mal en 
zijn andere gecommitteerden te Breda over bosaanplant, levering van salpeter en 
turf, geringe steun van de stad Breda, bedijkingen en het voorstel van dijkgraaf 
[Steven] van [den] Berghe (Berch) om lepelgeld (impost van graan) en voettolgeld 
(tol voor voetgangers) te heffen, geschreven te Pamplona.
16 november 1523 1 katern
Stuk werd aan getroffen in het archief van de stad Breda (1280-1810) en op 7 oktober 2014 
overgedragen door de gemeentearchivaris van Breda. Oud nummer stadsarchief H2279/1, voorzien 
van stempel van het “Koninklijk Archief België”.

1551 Brief van Hendrik III, graaf van Nassau aan de heren Van Immerzeel, Van Mal en Du 
Sart, zijn gecommitteerden te Breda over inkomsten en uitgaven, aankoop van 
goederen, afhandeling van de goederen van Adriaan van Nispen door Van Mal en 
de rentmeester van Dullecom, Thielman, geschil met Van den Berch over de 
afbakening van gorzen, met een kopie van een schrijven van de keizer [Karel V] van 
16 oktober 1524 aan zijn zuster [Margaretha van Oostenrijk] over noodzakelijke 
herstelwerkzaamheden te Heusden, geschreven te Tordesillas.
21 oktober 1524 1 katern
Stuk werd aan getroffen in het archief van de stad Breda (1280-1810) en op 7 oktober 2014 
overgedragen door de gemeentearchivaris van Breda. Oud nummer stadsarchief H2279/2, voorzien 
van een stempel van het “Koninklijk Archief België”.
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2 Stukken betreffende de gezamenlijke heerlijkheden, leenroerig aan Holland.

2 STUKKEN BETREFFENDE DE GEZAMENLIJKE HEERLIJKHEDEN, LEENROERIG 
AAN HOLLAND.

9.349 Akte, waarbij Katheline van Brederode, weduwe van Jan I van Polanen, haar zoon 
en haar zwager, Willem van Duvenvoorde, belooft niet te zullen hertrouwen of 
goederen van haar overleden echtgenoot te vervreemden.
1342 1 charter
Reg. no. 349

10.359 Bevel van den graaf van Holland aan zijn baljuwen enz. tot bescherming van de 
goederen van Jan II van Polanen tijdens diens afwezigheid.
1343 1 charter
Reg. no. 359

11.401-11.423
Akte, waarbij Margaretha van Beieren Willem van Duvenvoorde bevestigt in zijn 
Hollandsche leenen. Met vidimus d.d. 1347
1346 2 charters
11.401 1346

Reg. no. 401
11.423 Vidimus, 1347

Reg. nos. 401 en 423

12.555 Vidimus van de akte, waarbij Willem van Beieren, verbeider van Holland enz., de 
brieven bevestigt, die Jan II van Polanen van vorige graven van Holland heeft 
gekregen d.d. 1347
1357 1 charter
Reg. nos. 415 en 555

13.800 Akte, waarbij graaf Albrecht van Beieren Jan III van Polanen opnieuw bevestigt in 
zijn Hollandsche goederen, zooals hij als ruwaard gedaan heeft.
1390 1 charter
Reg. no. 800

14.827 Vidimus van de akten, waarbij achtereenvolgens Margaretha, gravin, Willem, 
verbeider, en Albrecht van Beieren, graaf van Holland, Jan II van Polanen en zijn 
zoon bevestigen in het bezit van goederen, die deze van vorige graven van Holland 
gekregen hebben, d.d. 1346, 1347, en 1390
1394 1 charter
Reg. nos. 403, 415, 797 en 827

15 Lijst van Hollandsche leenen, die Johanna van Polanen na den dood van haar vader 
ontvangen zal. Afschrift 15e eeuw.
c. 1394 1 stuk

16.838-16.927
Akte, waarbij Willem van Beieren Johanna van Polanen belooft haar te zullen 
bevestigen in het bezit van de goederen van haar vader, wanneer hij graaf van 
Holland mocht worden. Met vidimussen van 1405 en 1406.
1395 3 charters
16.838 1395

Reg. no. 838
16.921 Vidimus, 1405

Reg. nos. 838 en 921
16.927 Vidimus, 1406
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Reg. nos. 838 en 927

17.847 Akte, waarbij Albrecht van Beieren Johanna van Polanen en haar goederen in 
bescherming neemt.
1396 1 charter
Reg. no. 847

18.1087-18.910
Akte, waarbij Albrecht van Beieren Engelbrecht I en Johanna van Nassau beleent 
met de Hollandsche leenen, die haar vader had, behalve 300 oude schilden jaarlijks 
uit het rentmeesterschap van Kennemerland en 44 morgen land bij Delft, geheeten 
de Harnasch. Met vidimus d.d. 1419.
1404 2 charters
18.910 1404

Reg. no. 910
18.1087 Vidimus, 1419

Reg. nos. 910 en 1087

19.1063-19.1088
Akte, waarbij Jacoba van Beieren Engelbrecht I en Johanna van Nassau bevestigt in 
hun Hollandsche leenen. Met vidimus d.d. 1419.
1417 2 charters
19.1063 1417

Reg. no. 1063
19.1088 Vidimus, 1419

Reg. nos. 1063 en 1088

20.1164 Akte, inhoudende, dat de raadslieden van Jan van Beieren aan Engelbrecht I, graaf 
van Nassau, hebben beloofd te zullen getuigen, dat hij zich bij de bezegeling van de 
verlenging van het bestand tusschen Jan van Beieren en Philips van Brabant alle 
vrijheid van handelen heeft voorbehouden, wanneer hem zijn renten uit Holland 
nog langer onthouden worden.
1422 1 charter
Reg. no. 1164

21.1312-21.1520
Akte, waarbij Philips Van Bourgondië Engelbrecht I en Johanna van Nassau 
bevestigt in hun Hollandsche leenen. Met vidimus d.d. 1446.
1433 2 charters
21.1312 1433

Reg. no. 1312
21.1520 Vidimus, 1446

Reg. nos. 1312 en 1520

21A Vidimus, gegeven door de stad Breda, van de akte van belening van Jan, graaf van 
Nassau, met de leengoederen in Holland en Zeeland, die hij van zijn ouders heeft 
geërfd dd. 1445.
1446 1 stuk

22.1739 Akte van beleening van Jan IV, graaf van Nassau, met zijn Hollandsche leenen.
1456 1 charter
Reg. no. 1739

23-23.1987 Akte van beleening van Engelbrecht II, graaf van Nassau, met de Hollandsche 
leenen, die hij van zijn vader heeft geërfd. Met denombrement dezer leenen, zooals
graaf Jan IV ze bezat.
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1475 1 charter en 1 stuk
23.1987 Akte van belening, 1475

Reg. no. 1987
23 Denombrement

24.2451 Akte van beleening van Hendrik III, graaf van Nassau, met de Hollandsche leenen, 
die hij van zijn vader geërfd heeft.
1504 1 charter
Reg. no. 2451

--- Vonnis van het Hof van Holland, waarbij Adam van Nispen ten behoeve van den 
graaf van Nassau ontzet wordt uit zekere niet nader genoemde leenen.
1521 1 charter
Inv. nr. 25, reg. no. 2694
Het charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv.nr. 87.

26.2992 Akte van beleening van René van Chalon met de Hollandsche leenen, die hij van zijn
vader geërfd heeft.
1539 1 charter
Reg. no. 2992

27.3114 Akte van beleening van prins Willem I van Oranje met de Hollandsche leenen, die 
hij geërfd heeft van René van Chalon.
1545 1 charter
Reg. no. 3114

28.397 Privilege van gravin Margaretha van Beieren voor Zuid-Holland.
1346 1 charter
Reg. no. 397
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3 Stukken betreffende de gezamenlijke heerlijkheden, leenroerig aan Brabant.

3 STUKKEN BETREFFENDE DE GEZAMENLIJKE HEERLIJKHEDEN, LEENROERIG 
AAN BRABANT.

29.1988 Verklaring van den hertog van Brabant, dat Engelbrecht II, graaf van Nassau, den 
leeneed heeft afgelegd voor Breda en verdere goederen in Brabant.
1475 1 charter
Reg. no. 1988

30.3110 Akte van beleening van prins Willem I van Oranje met zijn Brabantsche leenen.
1545 1 charter
Reg. no. 3110

31.3167, ---
Verklaring van Karel V, dat René van Chalon in het jaar 1539 beleend is met de 
Brabantsche leenen, die hij van Hendrik III, graaf van Nassau, had geërfd. Met 
uittreksels uit de Brabantsche leenregisters voor verheffen, noodig bij de opvolging 
van René van Chalon.
1548, 1352-1504 1 charter en 7 stukken
31.3167 Charter, 1548

Reg. no. 3167
--- 7 stukken, 1352-1504

De stukken bevinden zich in de Coll. v. Nispen, toegang 1.13.09, inv.nr. 88.

32.3206 Verklaring van het Leenhof van Brabant, dat prins Willem I den leeneed heeft 
afgelegd voor zijn goederen in Brabant.
1550 1 charter
Reg. no. 3206

33.2422-33.2640
Oproepen van den hertog van Brabant aan leen- en mansmannen van den heer van
Breda om opgave van hun Brabantsche leenen te komen doen.
1502 en 1517 2 charters
33.2422 1502

Reg. no. 2422
33.2640 1517

Reg. no. 2640
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4 Stukken betreffende de grens en de verbinding te water tusschen Brabant en Holland.

4 STUKKEN BETREFFENDE DE GRENS EN DE VERBINDING TE WATER TUSSCHEN 
BRABANT EN HOLLAND.

34.775-34.793
Vidimussen van drie akten d.d. 1324, 1328 en 1334, waarschijnlijk gediend hebbende 
bij de grensregeling tusschen Holland en Brabant.
1386 en 1388 3 charters
34.775 Vidimus van akte d.d. 1334, 1386

Reg. nos. 246 en 775
34.792 Vidimus van brief d.d. 1324, 1388

Reg. nos. 162 en 792
34.793 Vidimus van akte d.d. 1331, 1388

Reg. nos. 193 en 793

35 Voorwaarden, waarop de Staten van Holland bereid zijn erin toe te stemmen, dat 
de verbinding tusschen Holland en Brabant over Lage Zwaluwe en niet over 
Geertruidenberg zal gaan. Met afschrift van een rapport van een inspectie ter 
plaatse door gecommitteerden van Holland; beide met beantwoording in margine 
door den griffier van de Rekenkamer.
1561 2 stukken

36 Afschriften van een overeenkomst tussen de Staten van Holland en het 
stadsbestuur van Geertuidenberg om de ‘passage’ tussen Brabant en Holland te 
verleggen van Oudenbosch naar Geertruidenberg, verzoek van de Staten aan de 
Prins van Oranje om in te stemmen met verplaatsing naar de Zwaluwen, klacht ( in 
2-voud) van het stadsbestuur van Dordrecht de hertogin van Parma over de 
handelwijze van de Edelen en vijf grote steden van Holland en verzoek van het 
stadsbestuur van Dordrecht aan mr. Steven van den Bergh (Berch), raad en 
rentmeester-generaal van de prins van Oranje te Breda om de betreffende plek te 
Oudenbosch te bezoeken, 1561-1568, met een gedrukte bekendmaking van de 
Admiraliteit van Rotterdam van 6 november 1608 dat wegens fraude met 
convooigelden bij de passage van Oudenbosch-Roosendaal goederen voortaan 
over Breda, Heusden of Geertruidenberg moeten worden aangevoerd.
1561-1568, 1608 1 omslag
Deels aangetroffen in het archief van de stad Breda (1280-1810) en op 7 oktober 2014 overgedragen 
door de gemeentearchivaris van Breda. Oud nummer stadsarchief H415Q4, voorzien van een 
stempel van het “Koninklijk Archief België”.
Zie ook toegang 3.01.03 (Staten van Holland vóór 1572), inv.nrs. 6 en 2458.
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5 Stukken betreffende de heerlijkheden afzonderlijk.

5 STUKKEN BETREFFENDE DE HEERLIJKHEDEN AFZONDERLIJK.
I Polanen, Monsterambacht en Naaldwijk.

I POLANEN, MONSTERAMBACHT EN NAALDWIJK.
De oudste beleeningsakte van de Hollandsche leenen, waarin zij gespecificeerd voorkomen, is die 
van 1456 (Inv. no. 22). Daarin wordt genoemd de hofstad Polanen met de heemwerf en het Oude 
Hof binnen de uiterste gracht. Vermoedelijk had men hier hetzelfde als te Heemskerk en te Kapelle-
Nieuwerkerk, waar de bezitter de hooge rechtspraak had over het huis met de naaste omgeving 
binnen de gracht (zie Inv. nos. 51 en 731). Daarna volgen in de akte o.m. de ambachtsheerlijkheden 
Monster en Naaldwijk met de groote en smalle tienden en de Loosduinredijksche tienden in 
Monsterambacht benevens de molens te Monster en te Voswijk. Van de Loosduinredijksche tienden 
schijnt de helft vervreemd te zijn geweest, waarna zij in 1557 werd teruggekocht

A Aankomsttitels van heerlijke rechten.

A AANKOMSTTITELS VAN HEERLIJKE RECHTEN.

37.76-37.91 Akte van beleening van Philips van Duvenvoorde met het goed van Polanen. Met 
vidimus d.d. 1305.
1295 2 charters
37.76 1295

Reg. no. 76
37.91 Vidimus, 1305

Reg. nos. 76 en 91
B Goederenbeheer.

B GOEDERENBEHEER.

38.351 Akte, waarbij graaf Willem IV Jan II van Polanen gedurende diens leven beleent met 
het ambacht van Naaldwijk.
1342 1 charter
Reg. no. 351

39.113 Akte van opdracht van den molen te Voswijk door Dideric van den Wale aan Jan I 
van Polanen.
1311 1 charter
Reg. no. 113

40.152 Akte van verkoop aan Jan I van Polanen van twee stukken korentiende en de 
vlastiende in Monsterambacht als leen door graaf Willem III.
1322 1 charter
Reg. no. 152

41.154-41.93
Akte van beleening van Jan I van Polanen met den molen, een tiende, 1/2 van de 
polder-, en 1/4 van de geesttiende in Monsterambacht. Met oudere verkoopakte 
van 1/2 van de polder- en 1/4 van de geesttiende d.d. 1306.
1323 2 charters
41.93 1306

Reg. no. 93
41.154 1323

Reg. no. 154

42.340 Akte van beleening van Jan I van Polanen met een korentiende en de smaltiende in 
Poeldijk.
1342 1 charter
Reg. no. 340

43.3349 Akte van beleening van den prins van Oranje met de helft van de 
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Loosduinredijksche tienden.
1557 1 charter
Reg. no. 3349

C Leenzaken.

C LEENZAKEN.

--- Leenregisters van de heeren van Polanen en de Lek.
1309-1576 4 deelen
Zie het repertorium op deze registers achter de Regestenlijst
Inv.nrs. 44-47 bestaan niet (meer), zijn geworden: inv.nrs. 7318-7321 van toegang 1.08.11
--- 1309-1469

Dit deel is naar oude gegevens bewerkt tijdens graaf Jan IV van Nassau; het bevat 
één akte van 1475
Oud inv.nr. 44
Overgebracht naar 1.08.11

--- 1469-1484
Dit deel is gemerkt met een A; het bevat één akte van 1468
Oud inv.nr. 45
Overgebracht naar 1.08.11

--- 1505-1531
Dit deel is gemerkt met een D. Na fol. clxlx is een katern ingenaaid, waarin de 
akten werden ingeschreven toen, na het overlijden van den rentmeester- 
secretaris van Dullecum, het register tijdelijk onder den stadhouder van de leenen 
berustte. De katern is door mij gefolieerd van i'-xii'
Oud inv.nr. 46
Overgebracht naar 1.08.11

--- 1568-1576
Dit deel is gemerkt met een G. De akten van de jaren 1568-1572 zijn in 1576 
overgenomen uit een leenregister van de grafelijkheid, namens welke de 
beleeningen geschiedden na de confiscatie van de goederen van den prins van 
Oranje
Oud inv.nr. 47
Overgebracht naar 1.08.11

48 Ontvangbewijs, afgegeven door Aert Coebel, ontvanger-generaal van Holland, aan 
den raad Steven van den Berch voor de op bijgaanden inventaris vermelde 
leenregisters van de Lek en Polanen.
1544 1 stuk

49 Brief namens den stadhouder van de leenen van de Lek en Polanen aan den raad 
Piggen om toezending van eenige oude leenregisters. Met bijlagen d.d. 1527 en 
1580.
1580 7 stukken
Reg. no. 3524

50.1512 Belofte van Hendrik, heer van Naaldwijk en Kapelle, aan Jan IV graaf van Nassau, 
dat hij zich zal houden aan de akte, waarbij hij met de ambachtsheerlijkheid van 
Naaldwijk beleend is.
1445 1 charter
Reg. no. 1511 en 1512

II Het huis Haarlem met de ambachtsheerlijkheid van Heemskerk en Castricum.

II HET HUIS HAARLEM MET DE AMBACHTSHEERLIJKHEID VAN HEEMSKERK EN 
CASTRICUM.
Jan I van Polanen werd in 1327 beleend met het huis te Heemskerk met hoog en laag gerecht en met 
de ambachtsheerlijkheid van Heemskerk 27 en Castricum. Met het huis te Heemskerk is bedoeld het 
huis Haarlem, dat ten zuidoosten dichtbij het dorp Heemskerk lag. Het leen in deze combinatie was 
bezit geweest van het geslacht Haarlem, totdat dit met Jan, die zich noemde vanBergen, c. 1320 in de

27 Leenkamer Holland, Repertorium op de Leenregisters, Kennemerland
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mannelijke linie uitstierf. Na vervallen. te zijn aan de grafelijkheid, werd het in 1327 aan Jan van 
Polanen gegeven. Bij de verdeeling van de nalatenschap van Jan II kwam het aan een jongeren 
broeder Dirk, van wien het van lieverlede bij gebrek aan mannelijke nakomelingen op het geslacht 
van Assendelft vererfde. 28

A Aankomsttitels van het huis en de heerlijkheid.

A AANKOMSTTITELS VAN HET HUIS EN DE HEERLIJKHEID.

51.1061-51.403
Akte, waarbij Margaretha van Beieren Jan II van Polanen bevestigt in het bezit van 
zijn Hollandsche leenen benevens het huis te Heemskerk met hoog gerecht tot de 
buitenste gracht. Met vidimus d.d. 1417.
1346 2 charters
51.403 1346

Reg. no. 403
51.1061 Vidimus, 1417

Reg. nos. 403 en 1061

52.1271 Arbitrale uitspraak tusschen Jan III van Polanen eener, en zijn broeders anderzijds, 
over de nalatenschap van hun vader, waarbij Dirc Heemskerk, Castricum en de 
hofstad Haarlem krijgt. Met vidimus d.d. 1430.
1379 2 charters (aaneengehecht)

1379
Reg. no. 731
vidimus, 1430
Reg. nos. 731 en 1271

B Goederenbeheer.

B GOEDERENBEHEER.

53.232 Eigendomsbewijs van twee stukken land in Heemskerk, afkomstig van Diric van 
Zwieten.
1332 1 charter
Reg. no. 232

III De Lek en Lekkerkerk.

III DE LEK EN LEKKERKERK.
A. S. de Blécourt, De vischrechten op de Lek en het vischrecht in de binnenwateren van Lekkerkerk 
alsmede over non-usus van dit laatste, 1926.
In het jaar 1326 kreeg Jan I van Polanen een aantal ambachten aan de Lek in pacht van Peter van de 
Lek 29 . Nadat Peters zoon Hendrik in 1342 kinderloos was gestorven, vervielen deze ambachten aan 
de grafelijkheid, van wie Jan II van Polanen ze, vermeerderd met enkele andere, in hetzelfde jaar 
kocht 30 . Sinds dien werden tot de heerlijkheid van de Lek gerekend de ambachtsheerlijkheden 
Ridderkerk, Lekkerkerk, Zuidbroek, Krimpen op de IJssel, Krimpen op de Merwede (= Lek), 
Ouderkerk, Berkenwoude, Streveland (=Streefkerk), Brandwijk, Gijbeland en Bleskensgraaf. In 1413 
werd graaf Engelbrecht van Nassau bovendien beleend met de hooge heerlijkheid van Lekkerkerk 
tot eenzelfde leen als dat van de Lek
Behalve deze goederen kreeg de heer van de Lek regelmatig, met één uitzondering van korten duur, 
twee visscherijen met heerlijke rechten op de Lek in erfpacht resp. van de kapittels van Oudmunster 
en van den Dom te Utrecht. De eerste bevond zich tusschen Schoonhoven en Nieuwlekkerland, de 
tweede bij den mond van de Lek. De heerlijkheid werd door prins Maurits vermaakt aan zijn 
bastaardzoon Willem, van wien zij op Willems broeder Lodewijk, heer van Beverweert en Odijk, en 
diens nakomelingen vererfde. Behoudens de enkele stukken in dezen inventaris beschreven, ging 
het archief mede over. De heerlijkheid werd in het jaar 1723, in vieren gesplitst, aan verschillende 
personen verkocht door de familie Nassau-La Lecq, die alleen de visscherijen van de beide 

28 J. Craandijk, Proeve eener geschiedenis van het geslacht van Haarlem, in Nijhoff's Bijdragen IV, 1, en Mr. H. J. 
Koenen, Het ridderlijk geslacht van Heemskerk in de middeleeuwen, in De Wapenheraut VII

29 Waarschijnlijk doordat in deze akte Jan van Polanen door Peter van de Lek "zwager" wordt genoemd, laten de 
genealogen Peter van de Lek gehuwd zijn met een NN. van Polanen. De relatie van oom tot behuwdneef, die 
tusschen hen bestond, was evenwel voldoende om die uitdrukking te rechtvaardigen

30 Over de aanspraken, die de Culemborchs en Arkels op de heerlijkheid maakten en die zij baseerden op de 
wederrechtelijkheid van deze verkoop, zie men Mr. H. J. Koenen: Teylingen, Brederode en de Lek, in de 
Wapenherfaut VI, VII en IX
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Utrechtsche kapittels behield. Deze zijn thans met een deel van het archief eigendom van de 
Maatschappij Nassau- La Lecq. Een exemplaar van een gedrukt cartularium, in de jaren 1893 en 1894 
vervaardigd op last van deze maatschappij, berust thans, evenals het archief zelf, op het Algemeen 
Rijksarchief. Het bevat akten over de jaren 1293-1810

A Aankomsttitels van de heerlijkheid en heerlijke rechten.

A AANKOMSTTITELS VAN DE HEERLIJKHEID EN HEERLIJKE RECHTEN.

54.396 Vidimus van de akte, waarbij Margaretha van Henegouwen Jan II van Polanen 
bevestigt in het bezit van de heerlijkheid van de Lek d.d. 1346
1346 1 charter
Reg. nos. 394 en 396

55-55.546 Zoen tusschen graaf Willem V en Jan II van Polanen. Met twee brieven van Jan van 
Polanen over zijn rechten op de heerlijkheid de Lek.
1356 1 charter en 1 stuk
55 Minuten, 1356

Reg. nos. 547 en 548
55.546 Afschrift op perkament, 1356

Reg. no. 546

56.1088 Vidimus van de akte, waarbij Jacoba van Beieren Engelbrecht I en Johanna van 
Nassau bevestigt in hun Hollandsche leenen d.d. 1417
1419 1 charter
Reg. nos. 1063 en 1088

57-57.1169 Stukken met betrekking tot het herstel van graaf Engelbrecht I van Nassau in het 
bezit van de heerlijkheid de Lek tegenover Hubrecht, heer van Culemborg en 
Akkooi.
1421 1 charter en 1 stuk
57 Stuk, 1421

Reg. no. 1120
57.1169 Charter, vidimus van akte d.d. 1421, 1422

Reg. nos. 1143 en 1169

58.1739 Akte van beleening van graaf Jan IV van Nassau met zijn Hollandsche leenen.
1456 1 stuk
Reg. no. 1739

59.459 Akte, waarbij Gheenken Woutersz. afstand doet van zijn aanspraken op het 
ambacht van Berkenwoude.
1349 1 charter
Reg. no. 459

60.861 Uitgifte in erfpacht van de visscherij op de Lek door deken en kapittel van 
Oudmunster te Utrecht aan Johanna van Polanen.
1398 1 charter
Reg. no. 861

61.1104 Vidimus van de akte, waarbij graaf Willem VI graaf Engelbrecht I van Nassau 
beleent met de hooge heerlijkheid van Lekkerkerk d.d. 1413
1420 1 charter
Reg. nos. 1006 en 1104

B Verhouding tot den landsheer.

B VERHOUDING TOT DEN LANDSHEER.

62.730 Vidimus van de machtiging van hertog Albrecht van Beieren voor Jan II van Polanen
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om in de heerlijkheid van de Lek een rechter aan te stellen d.d. 1358
1379 1 charter
Reg. nos. 569 en 730

C Goederenbeheer.

C GOEDERENBEHEER.
1 Inkomsten.

1 INKOMSTEN.

63 Tiendboek van het land van de Lek. Lijst van tienden, in dat jaar verkocht.
1408 1 katern

64.1096 Kwitantie, groot 150 fransche schilden en 60 rijnsche guldens, betaald aan den 
domscholaster te Utrecht wegens achterstallige pacht van tienden in Lekkerkerk.
1419 1 charter
Reg. no. 1096

65.1207 Akte, waarbij het klooster St. Michiel bij Schoonhoven een stuk land in Brandwijk, 
geheeten de Donk, in erfcijns neemt.
1424 1 charter
Reg. no. 1207

2 Uitgegeven renten.

2 UITGEGEVEN RENTEN.

66.865 Kwitantie, groot 50 pond, als jaarlijksche rente uit het land van de Lek, aan Dirc van 
Polanen, heer van Asperen, uitbetaald door Heinric van de Lek.
1399 1 charter
Ontbreekt
Reg. no. 865

D Leenzaken.

D LEENZAKEN.
Zie ook bij Polanen, Leenzaken

67.556 Vidimus van de akte van beleening van Pieter Vinnen Pietersz. van den Damme met
Brandwijk en Gijbeland met de tienden door Peter, heer van de Lek, d.d. 1325
1357 1 charter
Reg. nos. 173 en 556

IV Het land van Breda en Steenbergen

IV HET LAND VAN BREDA EN STEENBERGEN
Zie Th. E. van Goor, Beschrijving der stadt en lande van Breda, 1744;Mr. A. G. Kleyn, Geschiedenis van
het land en de heeren van Breda tot het tijdstip der afscheiding van Bergen op Zoom, 1861;Prof. mr. 
H. van der Hoeven, Bijdragen tot de kennis van de geschiedenis van Zundert en Wernhout 1920, 
waarin op blz. 74 een rapport van mr. C. C. D. Ebell over den oorsprong van Breda;G. C. A. Juten, De 
oudste heeren van Breda, Taxandria xii en verder Tax. passim;G. C. A. Juten, De Parochiën in het 
bisdom Breda, 1935.Jhr. dr. Th. van Rheineck Leyssius, De oudste heeren van Stryen, in De 
Nederlandsche Leeuw 1931, een antwoord hierop van G. C. A. Juten in Taxandria XXXVIII, repliek in 
De Ned. Leeuw van 1932 en dupliek in Tax. XXXIX
Van de talrijke goederen, die Jan II van Polanen kreeg door toedoen van Willem van Duvenvoorde 31 ,
was het land van Breda het voornaamste. Omtrent het ontstaan is weinig bekend. Van het land van 
Strijen, dat begrensd werd door de Striene, de Maas, de Donge en het graafschap Rijen, kwam het 
noordelijke deel, dat den naam Strijen behield, aan Holland; in het zuidelijke, dat aan Brabant bleef, 
trad in 1125 een heer van Breda op. De grens tusschen beide deelen liep over Oosterhout, dat 
Brabantsch, en Zevenbergen, dat Hollandsch was, naar Steenbergen en Bergen op Zoom. Omstreeks
1190 droeg Godfried van Schoten de burcht van Breda met zijn daar omheen liggende allodia op aan 
den hertog van Brabant, die er Godfried mede beleende onder uitbreiding van het gebied met de 
vennen aan de noordwestzijde tot aan het land van Strijen. Dit land van Breda werd in 1287 tusschen
twee zusterszoons gesplitst in het land van Breda en dat van Bergen op Zoom; een gedeelte waarin 

31 Een uitvoerige beschrijving van de politieke en financieele manipulaties van W. van Duvenvoorde vindt men in J. 
Cuvelier, Les origines de la fortune de la maison d'Orange-Nassau, 1921
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Steenbergen, Gastel, Oudenbosch, Standaardbuiten, Fijnaart en Heiningen lagen, bleef 
gemeenschappelijk eigendom van beiden tot 1458. Een omschrijving van hetgeen tot het land van 
Breda behoorde, geeft de deelingsakte van 1287 evenmin als de akte van 1350, waarbij de hertog van
Brabant de heerlijkheid aan Jan II van Polanen verkocht. Eerst van het jaar 1474 is een 
denombrement bekend 32 , waarin wordt opgesomd wat het land omvatte, n.l. de stad Breda met 
het slot, de stad Steenbergen (d.w.z. sinds 1458, in welk jaar Breda van het gemeenschappelijk 
gebleven land, Steenbergen met het Kruisland kreeg), voorts Rozendaal, Nispen, Etten, de Haghe (= 
Princenhage), Terheiden, Zonzeel (het tegenwoordige Langeweg), Oosterhout met het slot (het 
zogenaamde huis te Strijen), Gilze, Ginneken, Alfen, Baarle, Rijsbergen, Groot en Klein Zundert en 
Dongen, Hier bezat de heer de hooge heerlijkheid. Verder had hij, zooals het denombrement zegt, 
een smalheerlijkheid in Groot Zundert, de smalheerlijkheid van het goed Gageldonk benevens een 
andere smalheerlijkheid met "wat cijnzen en renten in de parochies Rosendaal, Nispen, Woude en de
Haghe gelegen". Met het laatste zijn onderdeelen bedoeld van het gecompliceerde goed van 
Gageldonk-Hambroek, waartoe ook goederen te Sprundel behoorden33

Dat de heerlijkheid Gageldonk-Hambroek en een deel van Zundert in een andere verhouding tot den
heer stonden, vindt zijn reden in de omstandigheid, dat zij niet tezamen met het overige land van 
Breda door den hertog in leen zijn uitgegeven 34 . Deze had bij de uitgifte een uitzondering gemaakt 
voor de goederen, die reeds door ministerialen van hem in leen werden gehouden en waarvan de 
hooge heerlijkheid aan den hertog was verbleven. In Princenhage 35 had Gageldonk-Hambroek een 
eigen leenhof en laathof. Het ressort van genoemde hoven vormde dat gedeelte van Hage, dat later 
Hage onder den Hertog werd genoemd in tegenstelling met Hage-Nassau of Princenhage
Ook van Zundert 36 . was een deel aan den hertog verbleven. Dit was als lage heerlijkheid aan het 
geslacht Montenaken en vervolgens aan dat van Schoonhoven als leen gegeven. De hooge 
heerlijkheid van dit leen werd met die van Hage-Hertog, Sprundel-Hertog en het gedeelte van 
Nispen onder den Hertog in 1388 door Johanna, hertogin van Brabant aan Jan van Polanen verpand 
en niet meer afgelost. Wat de heerlijkheden zelve met de lage rechtspraak betreft, Gageldonk-
Hambroek werd in 1458 door Willem de Bye, Zundert-Hertog in 1464 door Johanna van 
Schoonhoven aan den heer van Breda verkocht
Buiten den laathof van Gageldonk-Hambroek waren er te Princenhage nog twee andere laathoven, 
nl. van het goed Ten Houte, dat reeds in de 14de eeuw door den heer van Breda in leen werd 
uitgegeven, en van het goed Burgst, een al omstreeks 1312 vermeld Brabantsch leen. De vrije 
rijksabdij Thorn bezat laathoven in Gilze en Baarle, terwijl aan de abdij van St. Bavo te Gent een hof 
te Sombeke behoorde, dat eenige rechten en inkomsten te Rijsbergen en Zundert genoot 37 . Thorn 
behield zijn rechten tot de opheffing van de abdij in 1797, de rechten van St. Bavo werden in 1523 aan
den heer van Breda verkocht
Dongen, Wagenberg en het huis te Strijen maakten aanvankelijk geen deel uit van het land van 
Breda al werden zij gaandeweg beschouwd als ertoe te behooren. Met Dongen werd Willem van 
Duvenvoorde, heer van Oosterhout, in 1329 door Willem van Horne en Altena als met een 
Brabantsch leen beleend. In 1350 verkocht hij het, met veel terrein vergroot, als leen van Oosterhout 
aan zijn dochter BEATRIJS, vrouw van Roelof van Dalem. Haar zoon werd er in 1357 door Jan van 
Polanen mede beleend, nadat Willem van Oosterhout, zoon van Willem van Duvenvoorde, afstand 
had gedaan van door hem gepretendeerde leenheersrechten. De nakomelingen van Roelof en 
Beatrijs van Dalem bleven in het bezit van Dongen, totdat het in 1500 door de hoofdbank van Breda 
verbeurdverklaard werd wegens wangedrag bedreven door Joost van Dongen 38 . Daarna werd het 
niet meer in leen uitgegeven
In 1324 verwierf Willem van Duvenvoorde het bij Oosterhout op de Brabantsch-Hollandsche grens 
gelegen huis te Strijen, terwijl hij in 1349 beleend werd met de hooge heerlijkheid Wagenberg. 
Wagenberg evenals Zundert en Gageldonk 39 . worden bij de latere beleeningen met stad en land van
Breda als afzonderlijke leenen ontvangen

32 Nass. Dom. toegang 1.08.11, inv. no. 7938, fol. 38
33 Zie over Gageldonk mr. F. F. X. Cerutti in Jaarboek van den Oudheidkundigen kring "De Ghulden Roos" te 

Roosendaal, V (1945)
34 Zie Kleyn a.w. blz. 67
35 Zie over Princenhage G. C. A. Juten, De parochiën in het bisdom Breda
36 Zie prof. mr. van der Hoeven a.w. en G. C. A. Juten als boven. Een denombrement van Zundert-hertog van 1440 is 

te vinden in Nass. Dom. toegang 1.08.11, inv. no. 7938, blz. 112
37 Zie G. C. A. Juten, Het hof Sombeke, in Taxandria XXXV, blz. 284
38 Ook het archief van de familie van Dalem kwam in het bezit van den heer van Breda, hetgeen de aanwezigheid 

verklaart van een aantal personalia en stukken betreffende goederen in het land van Altena en elders, die met de 
verbeurdverklaring niets uitstaande hadden. Dit archief is, als een geheel beschreven, als aanhangsel geplaatst 
achter de beschrijving van de stukken, aangaande het land van Breda en Steenbergen

39 Hoewel dit op verzoek van graaf Jan van Nassau in 1460 door den hertog met Breda werd vereenigd tot een 
"onverscheyden leen" (Regentenlijst no. 1817)
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De heerlijkheid Breda was souverein behoudens leenhulde aan Brabant en bezat de gebruikelijke 
regalia. In het geheele land gold het recht van Breda, uitgezonderd binnen de "Palen van de Hoeven 
van Etten". Deze palen begrensden een gebied, dat oorspronkelijk uit moeren had bestaan en waar 
recht gesproken werd volgens het Hoevensche charter, door Hendrik van Breda in 1267 bij de uitgifte
dier moeren verleend. Breda had de crimineele rechtspraak over de dorpen in het land behalve over 
Oosterhout en Roozendaal, die vrije heerlijkheden waren. Van vonnissen, gewezen te Breda, 
bestond reformatie bij den Raad van Brabant. De pretensie van de bank van Santhoven als zou 
Breda als deel van het land van Rijen onder haar ressort vallen, werd met goed gevolg afgewezen; 
wel gold dit voor de bovengenoemde gerechten van Zundert-, Hage-, en Sprundel-Hertog en Nispen
40

Steenbergen 41 , dat vóór de verdeeling in 1287 deel had uitgemaakt van het land van Breda en 
daarna bijna twee eeuwen lang gemeenschappelijk bezit van Breda en Bergen op Zoom bleef, werd, 
ook nadat het in 1458 aan Breda was toegewezen, als een afzonderlijke heerlijkheid beschouwd. Het 
werd niet gerekend tot hetgeen later (eind 16e, begin 17e eeuw) de baronie van Breda werd 
genoemd, hoewel het met Breda tot één leen werd ontvangen en het in het denombrement dier 
heerlijkheid van 1474 als deel daarvan voorkomt. Van vonnissen in civiele zaken was evenals dat bij 
de dorpen in de baronie het geval was appèl op de Hoofdbank te Breda en halszaken werden door 
den drossaard van Breda berecht. De benaming baronie voor het land van Breda komt in de 
middeleeuwen niet voor; de titel luidt voor prins Willem I evenmin baron doch heer al worden in de 
15e eeuw de graven van Nassau door den hertog van Brabant baanrotsen genoemd. Prins Willem 
evenwel wordt door den keizer baanderheer van Breda geheeten en betitelt zichzelf heer en baron 
van Breda
Breda werd door de Nassaus als hun voornaamste bezitting beschouwd 42 . Wellicht mede door zijn 
gunstige ligging tusschen noord en zuid, was het hun geliefkoosde verblijfplaats, het middelpunt van
de administratie en de centrale bewaarplaats van de archieven hunner verspreide bezittingen

A Het land van Breda.

A HET LAND VAN BREDA.
1 Aankomsttitels enz. van de heerlijkheid en heerlijke rechten.

1 AANKOMSTTITELS ENZ. VAN DE HEERLIJKHEID EN HEERLIJKE RECHTEN.
a Breda.

a Breda.

68.49 Akte, waarbij de hertog van Brabant het land van Breda verdeelt tusschen Raso, 
heer van Liedekerke, en Gerard van Wesemale.
1287 1 charter
Reg. no. 49

69.185-69.507
Akte van verkoop van de heerlijkheid Breda door Gerard van Raseghem aan den 
hertog van Brabant. Met vidimus d.d. 1354.
1327 2 charters
69.185 1327

Reg. no. 185
69.507 Vidimus, 1354

Reg. nos. 185 en 507

70.253-70.260
Uitspraak van den koning van Frankrijk, waarbij de verkoop van de heerlijkheid 
Breda door Gerard van Raseghem aan den hertog van Brabant ongedaan wordt 
gemaakt. Met vidimus d.d. 1334.
1334 2 charters
70.253 1334

Reg. no. 253

40 Zie Recueil des anciennes coutumes de la Belgique, Brabant, Santhoven blz. 204, 494
41 Zie W. Bezemer. Oude rechten van Steenbergen, Werken der Ver. tot uitgave der bronnen van het O. Vad. Recht 1e

reeks no 20)
42 In zijn Apologie (uitgave 1858, blz. 58) zegt de prins, sprekende van de erfenis van René van Chalon: "Quant á la 

succession de Nassau qu'on appelle communément de Breda pour estre le lieu principal de mes seigneuries et où 
moi et mes prédecesseurs avons tenu nos chambres de comptes, conceil et principauls enseignemens" etc
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70.260 Vidimus, 1334
Reg. nos. 253 en 260

71.306-71.362
Akte, waarbij de hertog van Brabant het vruchtgebruik van de heerlijkheid Breda 
aan Willem van Duvenvoorde verkoopt. Met opdracht aan schout en rentmeester 
d.d. 1339, bevestiging van de overdracht door den zoon van den hertog d.d. 1340 en 
twee vidimussen d.d. 1340 en 1343.
1339 5 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
71.306 Opdracht aan de schout, 1339

Reg. no. 306
71.307 Vidimus, 1340

Reg. nos. 303 en 307
71.308 2 getransfigeerde charters

Akte, 1339
Reg. no. 303
Bevestiging van de overdracht, 1340
Reg. no. 308

71.362 Vidimus, 1343
Reg. nos. 303, 308 en 362

72.309 Akte van verpanding van de heerlijkheid Breda door den hertog van Brabant aan 
Jan I van Polanen en diens zoon Jan. Met bevestiging door 's hertogs zoon, d.d. 
1340.
1339 2 getransfigeerde charters

Akte van verpanding, 1339
Reg. no. 304
Bevestiging, 1340
Reg. no. 309

73.248-73.354
Kwijtschelding door Kateline van Liedekerke, vrouwe van Moorsel, ten behoeve van
den hertog van Brabant en Willem van Duvenvoorde van de pandschap der dorpen 
Ulvenhout Baarle, Alphen en Gilze. Met de verpandingsakte d.d. 1334.
1342 2 charters
73.248 1334

Reg. no. 248
73.354 1343

Reg. no. 354

74-74.458 Stukken, betreffende den afstand van aanspraken op Breda, gedaan door Margriet 
van Liedekerke, haar echtgenoot Jan van Levedale en haar zuster Marie van 
Liedekerke ten behoeve van Willem van Duvenvoorde.
1339-1349 11 charters (waarvan 2 getransfigeerd) en 1 stuk
Reg. nos. 195, 305, 310, 338, 383, 386, 387, 444, 453, 455-458. Reg. no. 455: 1 charter en 1 stuk
74 Stuk, 28 augustus 1349

Het stuk, Reg. no. 455 is afkomstig uit de Coll. Kleyn
74.310 2 getransfigeerde charters

1339
Reg. no. 305
1340
Reg. no. 310

74.338 1342
Reg. no. 338

74.383 23 december 1344
Reg. no. 383

74.386 29 april 1345
Reg. no. 386
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74.387 29 april 1345
Reg. no. 387

74.444 12 januari 1349
Reg. nos. 195 en 444

74.453 19 augustus 1349
Reg. no. 453

74.456 28 augustus 1349
Reg. nos. 455 en 456

74.457 29 augustus 1349
Reg. no. 457

74.458 29 augustus 1349
Reg. no. 458

75.408 Akte, waarbij Willem van Duvenvoorde aan Jan II van Polanen de goederen in het 
land van Breda, afkomstig van Margriet van Liedekerke, overdraagt, met behoud 
van een lijfrente daaruit.
1346 1 charter
Reg. no. 408

76-76.501 Akte van verkoop van de heerlijkheid Breda door den hertog van Brabant aan Jan II 
van Polanen. Met bijbehoorende stukken van 1326-1350 en vidimussen van 1350, 
1354 en 1506.
1350 10 charters (waarvan 2 getransfigeerd) en 2 stukken
Reg. nos. 179, 185, 233, 466, 467-470, 500, 501 en 2467. Reg. no. 466: 1 charter + 2 stukken
76 Afschrift, 16e eeuw

Het stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven. Zie ook reg. no. 466
76.179 1326

Reg. no. 179
76.233 1332

Reg. no. 233
76.466.1 Afschrift van een afschrift van de notaris J. van Hegesom

Reg. no. 466
76.467 2 getransfigeerde charters

Charter, 1 april 1350
Reg. no. 466
Charter, 11 april 1350
Reg. no. 467

76.468 24 april 1350
Reg. no. 468

76.469 24 april 1350
Reg. no. 469

76.470 Vidimus, 14 mei 1350
Reg. nos. 179, 185, 233, 469 en 470

76.500 Vidimus, 16 april 1354
Reg. nos. 179 en 500

76.501 Vidimus, 16 april 1354
Reg. nos. 233 en 501

76.2467 Vidimus, 31 januari 1506
Reg. nos. 466 en 2467

77.486 Kwitantie voor Willem van Duvenvoorde, groot 11000 gulden, ten behoeve van Jan 
II van Polanen betaald aan den hertog van Brabant als deel van de koopsom voor 
Breda.
1352 1 charter
Reg. no. 486

78.497 Verklaring van leenmannen van Breda, dat Philips van Liedekerke het land van 
Breda en Oosterhout als een leen van Brabant had behoudens de lage gerechten 
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van Roosendaal, Etten en Oosterhout, leenroerig aan Breda.
1353 1 charter
Reg. no. 497

79.498 Bevel van den hertog van Brabant aan de inwoners van Oosterhout om Jan II van 
Polanen, heer van Breda, als heer te erkennen.
1353 1 charter
Reg. no. 498

80.528.1-80.532
Stukken betreffende den afkoop door Jan II van Polanen van de aanspraken van 
Johanna van Liedekerke en haar echtgenoot Arend van Gavere op Breda.
1356 5 charters
80.528.1 23 maart 1356

Reg. no. 528
80.528.2 23 maart 1356

Reg. no. 528
80.529 24 maart 1356

Reg. no. 529
80.531 29 april 1356

Reg. no. 531
80.532 29 april 1356

Reg. no. 532

81.541-81.542
Akte van beleening van Jan II van Polanen met de heerlijkheid Breda door Lodewijk,
graaf van Vlaanderen. Met vidimus van de akte van afkoop van de aanspraken van 
Johanna van Liedekerke d.d. 1356.
1356 2 charters
81.542 Akte van belening, 1356

Reg. no. 542
81.541 Vidimus, 1356

Reg. nos. 528 en 541

82.842 Belofte van Johanna van Liedekerke, dat zij van Jan van Polanen haar leenen zal 
komen verheffen.
1395 1 charter
Reg. no. 842

83.912 Akte, waarbij Hendrik van de Lek afstand doet van zijn aanspraken op Breda.
1404 1 charter
Reg. no. 912

84.1279 Akte van beleening voor Johanna van Polanen met Breda.
1430 1 charter
Reg. no. 1279

b Het huis te Strijen.

b Het huis te Strijen.

85.161 Akte, waarbij Guy van Vlaanderen en Beatrijs van Putten en Strijen het huis in 
Oosterhout, geheeten het huis te Strijen, c.a. in erfpacht geven aan Willem van 
Duvenvoorde.
1324 1 charter
Reg. no. 161

--- Inv. nr. 86
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Inv. nr. 86 is vervallen.
c Dongen.

c Dongen.

87.71 Erfpachtbrief van 15 hoeven wildernis met lage rechtspraak in den Grooten Ham 
voor Steven van Waalwijk.
1293 1 stuk
Reg. no. 71

88.163 Akte, waarbij de graaf van Holland Boudewijn van den Poele 4 hoeven moer in 
eigendom geeft en hem beleent met het ambacht daarvan.
1324 1 charter
Reg. no. 163

89.205-89.211
Akte van beleening van Willem van Duvenvoorde met de heerlijkheid Dongen door 
Willem, zoon van Horne, heer van Altena. Met vidimus d.d. 1329.
1329 2 charters
89.205 2 juli 1329

Reg. no. 205
89.211 Vidimus, 19 augustus 1329

Reg. nos. 205 en 211

90.210 Akte van beleening van Willem van Duvenvoorde met de heerlijkheid Dongen door 
Gerard, heer van Horne, Perweis en Herlaer.
1329 1 charter
Reg. no. 210

91.217-91.218
Vidimussen van de akten, waarbij de weduwe van Willem van Horne en Altena en 
de hertog van Brabant ten behoeve van Willem van Duvenvoorde afstand doen van
hun rechten op de goederen te Loon, Tilburg en Dongen, aan eerstgenoemde bij 
haar huwelijk door Willem van Horne gegeven, d.d. 1330
1330 2 charters
91.217 Vidimus van de akte van de hertog van Brabant d.d. 14 februari 1330, 

3 maart 1330
Reg. nos. 215 en 217

91.218 Vidimus van de akte van de weduwe van Willem van Horne en 
Altena d.d. 14 februari 1330, 3 maart 1330
Reg. nos. 216 en 218

92.1254-92.221
Akte van beleening van Willem van Duvenvoorde met 12 hoeven moer ten zuiden 
van Stevensambacht. Met vidimus d.d. 1429.
1330 2 charters
92.221 1330

Reg. no. 221
92.1254 Vidimus, 1429

Reg. nos. 221 en 1254

93.122-93.734
Akte van-beleening van Willem van-Duvenvoorde met 10 hoeven moer bij den 
Ham. Met oudere beleeningsakte d.d. 1313 en vidimus d.d. 1379.
1332 3 charters
93.122 1313

Reg. no. 122
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93.234 1332
Reg. no. 234

93.734 Vidimus, 1379
Reg. nos. 234 en 734

94.265-94.599
Akten van verkoop aan Willem van Duvenvoorde van de heerlijke rechten en 
goederen, die Johan Volckaert Compeyn Volckaertsz., zijn weduwe, en hun zoon 
Hector in Dongen, den Ham of Gilze bezaten, 1335, 1338 en 1345. Met kwitantie van 
de koopsom d.d. 1338 en getuigenverklaring aangaande de verkoop, gedaan door 
Hector.
1361 7 charters
94.265 1335

Reg. no. 265
94.289 11 september 1338

Reg. no. 289
94.290 12 september 1338

Reg. no. 290
94.291 13 september 1338

Reg. no. 291
94.389 19 september 1345

Reg. no. 389
94.390 19 september 1345

Reg. no. 390
94.599 1361

Reg. no. 599

95.445-95.50
Vidimus van de akte van overeenkomst tusschen Willem van Horne en Altena en 
Wouter Volkaerts over de begrenzing van diens leen te Dongen d.d. 1287, 1348. Met 
belofte van Willems zoon Dirk, dat hij zich aan die overeenkomst houden zal
1288 2 charters
95.50 1288

Reg. no. 50
95.445 Vidimus, 1348

Reg. nos. 47 en 445

96.558 Scheidsrechterlijke uitspraak tusschen Jan II van Polanen en Willem van Oosterhout
over de manschap van de goederen te Dongen en Gilze, afkomstig van Willem van 
Duvenvoorde, ten gunste van Jan van Polanen.
1357 1 charter
Reg. no. 558

d Wagenberg.

d Wagenberg.

97.454-97.830
Akte van beleening van Willem van Duvenvoorde met de hofstad Wagenberg met 8 
bunder land en hooge en lage rechtspraak. Met vidimus d.d. 1394.
1349 2 charters
97.454 1349

Reg. no. 454
97.830 Vidimus, 1394

Reg. nos. 454 en 830
e De goederen van Gageldonk

e De goederen van Gageldonk
Zie mr. F. F. X. Cerutti a.w.
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De kern van dit goederencomplex werd gevormd door de heerlijkheid Hage-Hertog of Gageldonk te 
Princenhage. Behalve onder deze heerlijkheid gelegen goederen behoorden tot het "goed 
Gageldonk" een aantal goederen en inkomsten onder Roosendaal, Nispen en Wouw. Het is 
waarschijnlijk, maar nog niet te bewijzen, dat de beide complexen oorspronkelijk een geheel hebben
uitgemaakt. De heerlijkheid te Princenhage 43 bestond uit het huis Gageldonk met 2 bunder land 
binnen de grachten en nog 81 bunder daarbuiten benevens het aangrenzende huis Hambroek c.a. 
Als bezitters van Gageldonk worden vermeld Otto van de Lek en Willem, heer van Berg, die het van 
hem in 1429 krijgt. Laatstgenoemde verkoopt het in 1435 aan Willem de Bye, die het in 1458 aan 
graaf Jan van Nassau verkoopt
Van Hambroek wordt bij de beleening van Beatrijs Peters dochter van Hambroek gezegd, dat zij de 
helft van het goed van Gageldonk in leen heeft, nl. het Hof van Hambroek met 5 bunder er omheen 
en nog 26 bunder land. Gageldonk en Hambroek zijn dus oorspronkelijk één geweest 44 . Te zamen 
moeten zij den hertog bij heervaart 2 gewapende mannen, één wagen met 4 paarden en 2 knechten 
leveren
Op Beatrijs van Hambroek volgt haar zoon Peter van Hambroek, die in de stukken voorkomt van 
1404-1419; in 1418 is Peter van Hambroek, geheeten van Beversluys, bezitter. Jan van Beversluys 
verkoopt het in 1445 aan Willem de Bye, die het in 1458 tesamen met Gageldonk aan Jan van Nassau
verkoopt. Deze wordt in 1460 met beide beleend om ze met het land van Breda tot één leen 
vereenigd te bezitten
De Roosendaalsche goederen 45 . waren sinds 1408 bezit van de familie van Grimmesteyn. 
Aechtejacobs dochter van Grimmesteyn, gehuwd met Walraven, bastaard van Berchem, werd er in 
1464 mede beleend na doode van haar oom Jan maar eveneens diens neef Jan Stedynxsz. (later 
Steynsz). Aechte verkocht haar aanspraken in 1466 aan graaf Jan van Nassau maar nog in 1471 werd 
Cornelis van Bruheze, neef van Jan Steynsz., met Gageldonk beleend. In 1480 echter ontving graaf 
Engelbrecht II van Nassau de goederen in leen, die in hetzelfde jaar die onder Wouw en Heerle aan 
den heer van Bergen op Zoom verkocht 46

aa Onder Princenhage.

aa Onder Princenhage.

98.1783-98.1817
Akte van beleening van Jan IV, graaf van Nassau, met de heerlijkheden Gageldonk 
en Hambroek. Met akte van verkoop door Willem de Bye en bevel aan de inwoners 
tot erkenning van graaf JAN als heer, 1458 en 1459.
1460 3 charters
98.1783 1458

Reg. no. 1783
98.1808 1459

Reg. no. 1808
98.1817 1460

Reg. no. 1817
bb Onder Roosendaal.

bb Onder Roosendaal.

99.85 Akte, waarbij Hugo van Mallant door den hertog van Brabant hersteld wordt in het 
bezit van de goederen van Gageldonk.
1301 1 charter
Reg. no. 85

100.115-100.96, ---
Akten betreffende den eigendom van goederen te Wouw, Nispen en Roosendaal, 
waaronder 9 pond leuvensch jaarlijks uit de bede van Roosendaal benevens 25 
pond jaarlijks uit Gageldonk en 25 pond uit den wijntol op de Schelde, alles 
behoorende tot het goed Gageldonk, ten behoeve van Godevaert van Bergen na 
opdracht door Hugo van Mallant. Met vidimus van de akte dd. 1312, 1422.

43 Beschrijvingen van het goed in Inv. no. 105 en Nass. Dom. toegang 1.08.11, inv. no. 7938, blz. 116 en vlg
44 L. Galesloot, Inv. des arch. de la cour féodale Brabant, I, blz. 170 noot 8 wijst er op, dat G. en H. twee afzonderlijke 

leenen waren
45 Een beschrijving van de goederen in toegang 1.08.11, inv. no. 7938, blz. 116
46 Commissie van Breda, vervolg no. 753
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1299, 1302, 1307 en 1312 5 charters
100.86 1302

Reg. no. 86
100.95 27 mei 1307

Reg no. 95
100.96 17 december 1307

Reg. no. 96
100.115 1312

Reg. no. 115
100.1170 Vidimus, 1422

Reg. nos. 115 en 1170
--- 1 charter, 1299

Reg. no. 81
Het charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 57.

101.463 Ruilingsakte, waarbij Gherard Hermansz., ridder, een goed in Gageldonk ontvangt 
van Alsteen van Ursel.
1350 1 charter
Reg. no. 463

102.1048-102.955, ---
Stukken betreffende den eigendom van de goederen en inkomsten te Roosendaal, 
Wouw, Nispen en Heerle met bijbehoorende heerlijke rechten, geheeten de 
goederen van Gageldonk, voor Jan van Grymmesteyn. Met drie oudere akten 
betreffende een rente uit de jaarbede te Roosendaal dd. 1342 en 1366
1408-1417 5 charters
Reg. nos. 348, 350, 642, 955, 1048 en 1060
102.348 1342

Reg. no. 348
102.642 1366

Reg. no. 642
102.955 1408

Reg. no. 955
102.1048 1416

Reg. no. 1048
102.1060 1417

Reg. no. 1060
--- 1 charter, 1342

Reg. no. 350
Het charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 22.

103.2049 Akte, waarbij Cornelis Gheertsz. en zijn vrouw Cornelie Jansz. dochter, afstand doen 
van hun aanspraken op de goederen te Roosendaal, Wouw en Nispen, behoorende 
tot Gageldonk, ten behoeve van de heeren van Breda en Bergen op Zoom.
1479 1 charter
Reg. no. 2049

104 Kwitantie van het Leenhof van Brabant, sprekende van 10 kronen, door graaf 
Engelbrecht II van Nassau in 1480 als heergewaad betaald voor 20 schellingen 
jaarlijks uit de bede te Roosendaal en Nispen, 9 pond leuvensch erfcijns te Wouw en
25 pond zwarten uit Nispen, Heerle en den hof van Gageldonk, gekocht van Aechte 
van Grimmesteyn en haar man Walraven van Berchem, bastaard. Met lijst van 
verheffen van dit leen sedert Jan van Grimmesteyn Jansz. Extracten uit het 
leenregister.
1480 1 stuk
De lijst bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv.nr. 46.
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105 Twee oproepen van het Leenhof van Brabant aan de erfgenamen van graaf 
Engelbrecht II van Nassau en aan die van Willem de Bye om zich opnieuw te doen 
beleenen resp. met de goederen van Gageldonk onder Roosendaal enz. en die 
onder Princenhage. Met uittreksel uit het leenregister van Brabant en aanteekening 
van gedane uitgaven.
1527, 1528 4 stukken
Reg. nos. 2755 en 2761

f Zundert, Princenhage, Sprundel en Nispen.

f Zundert, Princenhage, Sprundel en Nispen.

106.787 Akte van verpanding van de hooge heerlijkheid van het hertogelijk gedeelte van de 
dorpen Groot en Klein Zundert, Princenhage, Sprundel en Nispen door Johanna, 
hertogin van Brabant aan Jan III van Polanen.
1388 1 charter
Reg. no. 787

107.1876-107.1941
Akte van beleening van graaf Jan IV van Nassau en Maria van Loon met de 
heerlijkheid Zundert. Met akte, waarbij graaf Jan de heerlijkheid Lummen ruilt 
tegen Zundert dd. 1464.
1471 2 charters
107.1876 1464

Reg. no. 1876
107.1941 1471

Reg. no. 1941

108-108.2717
Akte, waarbij de abdij St. Bavo te Gent haar heerlijke rechten en inkomsten te 
Rijsbergen en Zundert, behoudens haar patronaatsrecht, afstaat aan graaf Hendrik 
III van Nassau tegen een rente, gevestigd op de hal van de stad Diest te Antwerpen. 
Met minuut. Afschrift en correspondentie.
1523 1 charter en 5 stukken
108 5 stukken, 1523

Reg. nos. 2711-2715 en 2717.
108.2717 Charter, 1523

Reg. nos. 2712, 2714, 2715 en 2717.

109-109.3239
Stukken betreffende een onderzoek naar de aflosbaarheid van de pandschap van 
de heerlijkheid van Groot en Klein Zundert, Princenhage, Sprundel en Nispen door 
den hertog van Brabant, 1551. Met vidimus van de akte van verpanding van 1388 dd.
1416 en copieën van denombrementen van Breda (1474) Zundert- hertog en 
Gageldonk (1440).
1551 1 charter en 6 stukken
109 Stukken

Reg. nos. 787, 1046, 1941, 3240-3243 en 3251.
De denombrementen zijn gebonden in Inv. Nass. toegang 1.08.11, inv. no. 7938, 
blz. 38

109.3239 Charter, vidimus, 1551
Reg. nos. 787 en 3239

2 Grensregelingen.

2 GRENSREGELINGEN.

110-110.713 Stukken aangaande de regeling van de grens tusschen het land van Breda en dat 
van Bergen op Zoom, van Halsteren tot Sprundel.



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 57

1263, 1290, 1356-1564 9 charters (waarvan 3 getransfigeerd) en 24 stukken
110 Stukken

Reg. nos. 17, 59, 2074, 2441, 3411 en 3413
110.545.1 3 getransfigeerde charters

Afschrift op perkament, 1290
Reg. no. 59
1356
Reg. no. 543
1356
Reg. no. 545

110.545.2 1356
Reg. no. 545

110.713 1376
Reg. nos. 549 en 713

110.2086 1482
Reg. no. 2086

110.2107 1483
Reg. no. 2107

110.597 charter op papier, c. 1360
Reg. no. 597

110.2426 1 charter op papier, 1503 Februari 23
Reg. no. 2426

111 Arbitrale uitspraak over de grens tusschen de tienden en het parochiaal 
rechtsgebied van de kerken te Wouw en Nispen. Afschrift uit de 16e eeuw dd.
1288 1 stuk
Reg. no. 52

112-112.1149
Arbitrale uitspraak over de grens tusschen het gemeenschappelijke land van Breda 
en Bergen op Zoom eener-, en het land van Bergen op Zoom, van Doorlicht N.W. 
waarts naar de Rubeere, anderzijds. Met machtiging voor arbiters, en afschriften 
van beide akten dd. 1519.
1421 2 getransfigeerde charters en 2 stukken
112 2 afschriften, 1519

Reg. nos. 1145 en 1149
112.1149 2 getransfigeerde charters

Charter, 21 augustus 1421
Reg. no. 1145
Charter, 14 september 1421
Reg. no. 1149

113-113.2657
Verzoek van Maximiliane van der Noot, weduwe van Philips van der Meeren, om 
herziening van de grens tusschen Zundert en Wuestwesel. Met oudere 
scheidsrechtelijke uitspraak van 1519, correspondentie van 1517 en 2 schetskaartjes.
1556 1 charter en 6 stukken
113 6 stukken, 1517-1556

Reg. nos. 2628 en 3333
113.2657 Charter, 1519

Reg. no. 2657

114.520-114.760, ---
Getuigenverklaringen aangaande de grens tusschen het land van Breda en Holland.
1355 en 1383 3 charters
114.520 1355

Reg. nos. 172 en 520
114.760 1383
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Reg. no. 760
--- 1 charter, 1325

Reg. no. 172
Het charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 50.

115 Brief van een der raden over zijn bemoeiingen bij de bepaling van de grens tusschen
Hoogstraten en Breda en de beslissing van een geschil tusschen Oosterhout en 
Geertruidenberg over de visscherij.
1571 1 stuk
Reg. no. 3498
Het stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

116-116.721 Scheidsrechterlijke uitspraak tusschen de heeren van Breda en die van Zevenbergen
over het gebruik van 40 bunder moer op de Brabantsche grens en 11 hoeven moer 
te Zonzeel. Met oudere uitspraak dd. 1376, akten dd. 1354 betreffende verkoop, en 
aanteekeningen aangaande de pretensies van Zevenbergen.
1377 4 charters en 1 stuk
116 Stuk
116.499 Charter, 6 maart 1354

Reg. no. 499
116.502 Charter, 1354

Reg. no. 502
116.711 Charter, 1376

Reg. no. 711
116.721 Charter, 1377

Reg. no. 721

117-117.851 Scheidsrechterlijke uitspraak tusschen de heeren van Breda en die van Zevenbergen
over 10 hoeven 8 bunder moer en 6 bunder zaggen tusschen Zevenbergen en 
Zonzeel en bevestiging door Johanna, hertogin van Brabant en hertog Albrecht van 
Beieren. Met oudere stukken dd. 1386, 1394 en 1395
1396 8 charters (waarvan 2 getransfigeerd) en 1 stuk
117 1 stuk, (1386)

Reg. no. 773
117.774 Charter, 1386

Reg. no. 774
117.829 Charter, 1394

Reg. no. 829
117.833 Charter, 1395

Reg. no. 833
117.835 Charter, 1395

Reg. no. 835
117.836 Charter, 1395

Reg. no. 836
117.850.1 Afschrift op perkament, 1396

Reg. no. 850
117.851 2 getransfigeerde charters en 1 afschrift

Charter, 1396
Reg. no. 850
Charter, 1396
Reg. no. 851

118.1969 Akte van approbatie van de heeren van Breda en die van Zevenbergen tot het 
graven van een sloot als gedeeltelijke grens tusschen beider gebied, schetskaartje.
1474 1 charter
Reg. no. 1969
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3 Verhouding tot den landsheer.

3 VERHOUDING TOT DEN LANDSHEER.

119.624-119.727
Akte van non-prejudicie met betrekking tot een bijdrage van de stad Breda in de 
bede en belofte van vrijstelling voor het vervolg door de hertogin van Brabant. Met 
vidimus van 1378.
1364 2 charters
119.624 1364

Reg. no. 624
Het charter is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven.

119.727 Vidimus, 1378
Reg. nos. 624 en 727

120.761 Akte van non-prejudicie ten opzichte van een bijdrage in een bede door stad en 
land van Breda, afgegeven door de hertogin van Brabant.
1384 1 charter
Reg. no. 761

121.907 Vidimus van een kwitantie ten behoeve van Johanna van de Lek, vrouwe van Breda,
wegens ontvangen bede dd. 1397.
1403 1 charter
Reg. nos. 853 en 907

122.940 Akte, waarbij de hertog van Brabant bevestigt, dat het land van Breda ten 
Brabantschen rechte staat en niet ten rechte van de bank van Santhoven.
1407 1 charter
Reg. no. 940

123.963 Vergunning van den hertog van Brabant om rechters te zetten in Zundert- Hertog.
1409 1 charter
Reg. no. 963

124.966 Vidimus van een akte van non-prejudicie met betrekking tot de bijdrage van stad 
en land van Breda in de losprijs voor den hertog van Brabant en den zoon van den 
heer van Breda na den slag bij Bäsweiler dd. 1374, 1409
1409 1 charter
Reg. nos. 700 en 966

125 Verzoek van den raad van Brabant aan den bisschop van Luik om den heer van 
Breda genoegdoening te geven naar aanleiding van diens klacht over verkorting van
zijn recht als heer van Breda. Met oudere brief van een kanunnik van Luik aan den 
kanselier over inmenging van den aartsbisschop van Keulen in dezen.
1417 ? 3 stukken
Reg. nos. 1052 en 1056
Deze stukken zijn afkomstig uit het gemeentearchief te Breda. De informatie berust daar nog in Coll. 
Havermans no. 20

126.1151 Bevel van den hertog van Brabant om het verzet, door de stad Breda tegen den 
heer gepleegd, te straffen.
1421 1 charter
Reg. no. 1151

127.1265 Kwitantie voor de stad Breda, groot 1389 kronen 10 penningen, afgegeven door 
gecommitteerden van den hertog tot inning van de beden.
1429 1 charter
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Reg. no. 1265

128.1320-128.1360
Akten, waarbij de hertog belooft te restitueeren wat stad en land van Breda teveel 
betaald mochten hebben aan bede.
1433 en 1437 2 charters
Deze charters zijn afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven
128.1320 1433

Reg. no. 1320
128.1360 1437

Reg. no. 1360

129.1469 Kwitantie, groot 1626 philipsguldens, aan bede opgebracht door de stad Breda aan 
den hertog van Brabant.
1442 1 charter
Reg. no. 1469

130 Uitspraak van den Raad van Brabant, waarbij Zundert wordt vrijgesteld van een 
bijdrage in de lasten, op te brengen door Brecht, beide voor zoover zij toebehooren 
aan Jan van Wesemale. Afschrift in duplo.
1442 2 stukken
Reg. no. 1474

131 Ordonnantie op de rechtspraak over goederen, gelegen in Brabant en leenroerig 
aan buitenlandsche heeren.
1446 1 stuk
Reg. no. 1579

132.1596 Vonnis van den Raad van Brabant, waarbij aan de schepenbank van Oudenbosch 
wordt gelast, de hoofdbank te Breda als haar hoofd te erkennen.
1448 1 charter
Reg. no. 1596

132A Rekest aan de Heer van Breda tot onderzoek van een zoengeldkwestie te 
Rijsbergen.
midden 15e eeuw 1 stuk
Afkomstig uit Coll. Cuypers van Velthoven, Aanw. 1946

133-133.1646
Uitspraak van den Raad van Brabant over het gebruik van de meenten onder 
Poppel en Weelde door de inwoners van Bedaf, 1450. Met oudere uitspraak en 
getuigenverklaring dd. 1429.
1450, 1429 1 stuk en 2 charters
133 Stuk, 1429

Reg. no. 1245
133.1244 1429

Reg. no. 1244
133.1646 1450

Reg. no. 1646

134, --- Brieven van den hertog resp. aan graaf Jan van Nassau en de stad Breda strekkende 
tot vervroegde betaling en heffing van de bede.
1452 2 stukken
134 1 stuk

Reg. no. 1678
--- 1 stuk

Reg. no. 1671
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Het stuk bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 5.

135.1936 Bericht van schepenen van Roosendaal, dat zij zich in hun geschil met het dorp 
Wouw onderwerpen aan de uitspraak van de heeren van Breda en Bergen op Zoom 
hoewel het thans bij den Raad van Brabant in behandeling is.
1470 1 charter
Reg. no. 1936

136-136.1991
Akte, waarbij de hertog van Brabant toestemming geeft tot intrekking van een 
appèl van de bank van Roosendaal op den Raad van Brabant. Met bevelschriften 
van den hertog aan Roosendaal om wekelijks rechtdag te houden met hofvaart en 
appèl op de hoofdbank te Breda dd. 1443, 1449 en 1450 en vidimus van het laatste 
dd. 1475.
1475 4 charters en 1 stuk
Reg. nos. 1476, 1626, 1645, 1978 en 1991
136 Stuk, 1443

Reg. no. 1476
Het stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

136.1626 1449
Reg. no. 1626

136.1645 1450
Reg. nos. 1626 en 1645

136.1978 Vidimus, 1475
Reg. nos. 1645 en 1978

136.1991 1475
Reg. no. 1991

137.1858 Akte van vrijstelling van alle tol in Brabant voor materiaal, noodig voor den bouw 
van een toren aan het slot te Breda.
1463 1 charter
Reg. no. 1858

--- Herhaald bevel van den hertog van Brabant aan den drossaard van Breda tot 
uitlevering van Adrian Godevartsz.
1474 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 2.
Was: inv. no. 138
Reg. no. 1967

139.2206 Akte van vrijstelling door den hertog van Brabant gedurende 9 jaar van alle beden 
voor stad en land van Breda.
1491 1 charter
Reg. no. 2206

--- Bevel van den hertog van Brabant om de inwoners van Roosendaal te handhaven in
hun vrijdom van het opbrengen van boschtienden tegen de aanspraken van den 
bisschop van Luik. Met relaas van den deurwaarder en verklaring van getuigen.
1505 2 charters en 1 stuk
Was: inv. no. 140
Reg. nos. 2457 en 2458
Deze stukken bevinden zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 47.

141 Akte van vrijstelling door den keizer van alle beden gedurende 18 jaar voor de stad 
Breda.
1535 1 stuk
Reg. no. 2889
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142 Ordonnantie van den keizer betreffende de verdeeling van geconfisqueerde 
goederen van ketters.
1549 1 stuk
Reg. no. 3199

143 Akte van non-preiudicie voor de heerlijkheid Breda, die in een bepaalde 
aangelegenheid de stad Antwerpen "gevolcht" is.
1418 1 stuk
Reg. no. 1073
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

144-144.3207
Akte, waarbij voorloopig beslist wordt, dat van vonnissen van de hoofd-, zoowel als
van de schepenbank te Breda geen appèl doch wel reformatie bij den Raad van 
Brabant mogelijk is. Met bijbehoorende stukken en retroacta.
1554, 1213-1553 1 dossier en 2 charters
144 1 dossier

Reg. nos. 7, 59, 195, 198, 624, 700, 727, 761, 1288, 1313, 1319, 1320, 1363, 1442, 1447, 
2250, 2253, 2269, 2387, 2569, 2572, 2573, 2757, 2759, 2776, 2779-2781, 3011, 3119, 
3153, 3157, 3209, 3212, 3213, 3215, 3217, 3218, 3277, 3278, 3280, 3318, 3319 en 3322
Het stuk Reg. no. 2269 en een deductie over dit onderwerp zijn ingenaaid in Nass. 
Dom. toegang 1.08.11, inv. no. 7983, fol. 6 en 8

144.2387 1 charter, 1500
Reg. no. 2387

144.2390 1 charter, 1501
Reg. nos. 2387 en 2390

144.3207 1 charter, 1550
Reg. no. 3207

145 Beschikking van de landvoogdes op een rekest van den prins van Oranje om 
uitlevering van een gevangen genomen rebel.
1567 1 stuk
Reg. no. 3461
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

4 Verhouding tot de grafelijkheid van holland.

4 VERHOUDING TOT DE GRAFELIJKHEID VAN HOLLAND.

146.450 Akte, waarbij Margaretha van Beieren de inwoners van Oosterhout en Wagenberg 
vrijdom van tol geeft.
1349 1 charter
Reg. no. 450

5 Bestuur en rechtspraak.

5 BESTUUR EN RECHTSPRAAK.

147.111 Getuigenverklaringen aangaande de rechtsbevoegdheid van den heer van Breda 
eener-, en de Tempeliers van ter Braake anderzijds, in Oosterhout en Alphen.
1311 1 charter
Reg. no. 111

148.485 Akte van overeenkomst tusschen Willem van Duvenvoorde en den heer van Bergen 
op Zoom tot wederzijdsche uitlevering van misdadigers.
1352 1 charter
Reg. no. 485

--- Verklaring van den hertog van Brabant, dat een persoon, hem uitgeleverd door 
Willem van Duvenvoorde, niet behoort tot de St.-Petermanschap te Leuven.
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1352 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 4.
Was: inv. nr. 149
Reg. no. 491

150.504 Schepenakte, meldende het resultaat van een oproep van medeplichtigen aan een 
misdaad, begaan te Westdoorne.
1354 1 charter
Reg. no. 504

151 Brief van de stad Leuven aan den heer van Breda, houdende verzoek tot opheffing 
van de verbeurdverklaring van goederen ten nadeele van zekere personen, 
behoorende tot de vrijheid van de St. Petermanschap aldaar.
c. 1405 1 stuk
Reg. no. 917
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

152 Brief van de steden Brussel en Antwerpen aan de stad Breda over gezamelijke 
maatregelen tegen de afsluiting van de rivier de Senne bij Heffen door de stad 
Mechelen.
1432 1 stuk
Reg. no. 1305

153-153.1363
Verdrag met de stad Antwerpen over executie van schepenvonnissen dier stad in de
heerlijkheid Breda. Met beslissingen van den hertog van Brabant in vroegere 
geschillen hierover dd. 1433 en 1434 en bijbehoorende stukken dd. 1432, 1437 (c. 
1433) en (c. 1435)
1432, 1437 c. 1433 en c. 1435 4 charters en 6 stukken
153 Stukken

Reg. nos. 1309 en 1346.
Een van de stukken is afkomstig uit de Coll. Kleyn, twee uit de Coll. Cuypers van 
Velthoven; een bevindt zich in de Coll. Havermans no. 20 te Breda

153.1313 Charter, 1433
Reg. no. 1313

153.1319 Charter, 1433
Reg. no. 1319

153.1325 Charter, 1434
Reg. no. 1325

153.1363 Charter, 1437
Reg. no. 1363

154 Correspondentie met de stad Antwerpen e.a. over executie van schepenvonnissen 
dier stad in de heerlijkheid Breda.
1423-1550 1 bundel
Reg. nos. 1180, 1190, 1191, 1289, 1347, 1366, 1444, 1445, 1499, 1500, 1544-1547, 1602-1604, 1607-1610, 
1644, 1655, 1679, 1680, 1692, 1705, 1707, 1751, 1832, 1849, 1872, 1871bis, 1873, 1895, 1922, 2739-2742, 
2784-2786, 2922, 2925, 3007, 3025, 3029, 3031, 3033, 3034, 3037, 3038, 3061-3063, 3086-3088, 3124, 
3125, 3128-3134, 3148, 3149, 3160-3163, 3210, 3211, 3219-3232
De nos. 1180, 1191, 1347, 1608, 1679, 1680, 1751 en 3149 zijn afkomstig uit de Coll. Cuypers van 
Velthoven, de nos. 1499 en 1500 uit de Coll. Kleyn, de nos. 1289, 1366, 1705, 1873, 3033 en 3062 uit 
het gemeentearchief te Breda.
Reg. no. 1832 bevindt zich in het gemeentearchief te Breda in de Coll. Havermans no. 20
Reg. no. 1655 bevindt zich in de Coll. van Nispen, toegang 1.13.09, inv. no. 80
Reg. no. 3148 en een informatie zijn ingenaaid in Nass. Dom. toegang 1.08.11, inv. no. 7983, fol. 26

155 Rekesten van het dorp Roosendaal tot het verkrijgen van een aantal privileges. Het 
oudste is een concept
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(1445?) en (1552) 2 stukken
Wellicht is het eerste rekest aangeboden bij de Blijde Inkomst van graaf Jan van Nassau. Op het 
tweede is het privilege van 1561 gevolgd, waarin melding wordt gemaakt van een supplicatie van 
1552. Een afschrift van het privilege bevindt zich in de Coll. Cuypers van Velthoven, port. no. 161

156.1663, ---
Akte, waarbij het dorp Roosendaal belooft zich te zullen houden aan het privilege, 
verleend door graaf Jan van Nassau. Met vidimus van het privilege dd. 1451.
1451 3 charters
--- 2 charters

reg. nos. 1659 en 1660
Het charter bevindt zich in de Coll. van Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 39.

156.1663 Vidimus, 1451
Reg. nos. 1659 en 1663

157 Approbatie door graaf Jan IV van Nassau van de toewijzing en overdracht van 
zekere renten aan het oude-mannenhuis te Breda.
1456 1 stuk
Reg. no. 1750
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

158.1916 Vonnis, naar aanleiding van doodslag, o.a. op den schout van Baarle gepleegd.
1468 1 charter
Reg. no. 1916

159 Verzoekschrift van de inwoners van Oosterhout aan graaf Engelbrecht II van Nassau
bij zijn Blijde Inkomst om handhaving, gedeeltelijk wijziging, van bestaande rechten
en verplichtingen.
1475 1 stuk

--- Akte van overeenkomst tusschen de lieden van Haink, Vinkenbroek, Vroenhout, 
Boeiink en Warberg in de parochie Wouw onder Nassau en die van Wouw onder 
Bergen op Zoom tot uitsluiting van arrest op elkanders goederen.
1485 1 stuk
Dit stuk bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 45.
Was: inv. nr. 160
Reg. no. 2140

161 Accoord tusschen den heer van de hooge en dien van de lage heerlijkheid van 
Roosendaal over hun respectieve rechten, 1499. Minuut. Met remonstrantie van 
den bezitter van de lage heerlijkheid dd. 1497.
1499, 1497 2 katerns
De stukken zijn afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

162 Rekest van de inwoners van Zundert-Hertog aan den graaf van Nassau om hun de 
voorrechten te laten, die zijn voorgangers hun gegeven hebben.
15e/16e eeuw 1 stuk
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

163 Opdracht aan den drossaard van Breda om den eed van trouw in ontvangst te 
nemen van de inwoners van Dongen na de vervallenverklaring van het leen ten 
nadeele van Joost van Dalem.
1500 1 stuk
Reg. no. 2355

164 Twee brieven van graaf Hendrik III van Nassau aan den schout van Roosendaal om 
maatregelen te nemen tegen den schout van Wouw. Met brief van drossaard en 
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raden van Bergen op Zoom aan graaf Hendrik.
1507 3 stukken
Reg. nos. 2483-2485

--- Voordracht van 30 personen, gekozen door de inwoners van de vrijheid 
Roosendaal, opdat daaruit door den heer of zijn Raad 10 gemeentemannen 
gekozen zullen worden ingevolge het privilege, in 1561 aan de vrijheid geschonken 
door den prins van Oranje.
1561 1 stuk
Was: inv. nr. 165
Dit stuk bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 44.

166 Stukken aangaande de bijdragen in 's konings bede, op te brengen door inwoners 
van Tilburg, die gegoed zijn in Gilze, ingekomen bij den Raad van den prins van 
Oranje als arbiter voor Gilze, 1567-1569. Met rekening van de meenten van Tilburg 
van 1395 en andere retroacta van 1329-1566.
1567-1569, 1395, 1329-1566 1 bundel
Reg. nos. 213, 784, 942, 995, 2685, 2690, 2691, 3362, 3381, 3438, 3441, 3442, 3445, 3450, 3457-3460, 
3462, 3465, 3471, 3473, 3474, 3481, 3482, 3484, en 3487
2658, 2690, 2691: 2 omslagen

6 Dijk- en verkeerswezen.

6 DIJK- EN VERKEERSWEZEN.

167.637 Uitgifte ter bedijking van den Moermansdijk door de heeren van Breda en Bergen 
op Zoom.
1365 1 charter
Reg. no. 637

168 Uitgifte ter bedijking van de Fijnaart door de heeren van Breda en Bergen op Zoom. 
In duplo.
1380 2 stukken
Reg. no. 740

169-169.3415
Raming van een vaart van de Dongensche moeren naar 's-Gravenmoer. Met 
overeenkomst met de inwoners van 's-Gravenmoer en concept-overeenkomst met 
gemoerden te Dongen.
1564 2 stukken en een charter
169 2 stukken, 1564

Reg. no. 3418
169.3415 Charter, 1564

Reg. no. 3415

170-170.550 Verzoek van gemoerden te Dongen om de Dongensche vaart van Dongen naar 
Geertruidenberg te repareeren, 3e kwart 16e eeuw (1564?). Met vidimus van de akte
dd. 1335, waarbij graaf Willem III van Holland aan Oosterhout en Dongen het recht 
verkoopt om de vaart te graven.
1356 1 charter en 1 stuk
170 1 stuk, 1564?

Reg. no. 3417
170.550 Vidimus, 1356

Reg. nos. 264 en 550

171-171.2602
Overeenkomst tusschen graaf Hendrik III van Nassau en ingelanden van den polder 
Zwartenberg onder Etten over het gebruik van een weg en het onderhoud van een 
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dijk. Met bijbehoorende stukken.
1507-1520 1 dossier and 2 charters
171 1 dossier

Reg. nos. 2475-2475, 2556, 2580, 2643, 2645, 2655, 2659-2663 en 2673
171.2477 1 charter, 1507

Reg. nos. 2476 en 2477
171.2602 1 charter, 1515

Reg. no. 2602

172.2683-172.2684
Twee kwitanties, afkomstig van ingelanden van den polder Zwartenberg onder 
Etten voor het hun wegens indijking van land verschuldigde geld.
1520 2 charters
172.2683 1 charter, 17 december 1520

Reg. nos. 2683
172.2684 1 charter, 23 december 1520

Reg. no. 2684

173-173.2708
Vidimus van de uitgifte van den Zwartenberg onder Etten dd. 1507, van een 
bevestiging door de stad Breda dd. 1518 en van een ordonnantie op het 
beschikkingsrecht voor de ingelanden dd. 1520, 1523. Met vidimus van een 
verkaveling dd. 1508, 1523
1523 1 charter en 1 stuk
173 1 stuk, 1523

Reg. no. 2710
173.2708 Vidimus, 1523

Reg. nos. 2476, 2650, 2672, 2708

174.3351 Uitspraak van den Geheimen Raad tusschen ingelanden eener-, en schout en 
dijkmeesters van den polder de Abroek in Princenhage anderzijds, over het 
onderhoud van de kadijk.
1557 1 charter
Reg. no. 3351

175 Rekest van de stad Roosendaal aan René van Chalon tot wegneming van een hoofd,
door die van Bergen gelegd in de Roosendaalsche vliet, 1542. Met bijbehoorende 
stukken en een schetskaartje.
1541, 1542 6 stukken
Reg. nos. 3032, 3035 en 3036

176 Correspondentie tusschen den heer van Breda en den markgraaf van Bergen op 
Zoom over het werpen van zand in de Roosendaalsche vliet door inwoners van 
Bergen op Zoom.
1552 4 stukken
Reg. nos. 3270-3273

177-177.2939
Overeenkomst met de abdij Tongerloo over het maken van een vaart naar 
Roosendaal ter exploitatie van door de abdij verkochte moeren onder Esschen en 
Calmpthout en approbatie. Met oudere overeenkomst dd. 1537.
1579 1 charter en 2 stukken
177 2 stukken, 1579

Reg. nos. 3516 en 3517
177.2939 1 charter, 1537

Reg. no. 2939
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178 Instructie voor gecommitteerden van de Rekenkamer en de stad Roosendaal 
eener-, en de abdij Tongerloo anderzijds, tot het ontwerpen van een vaart door 
Roosendaal tot uitwatering van de door de abdij te verkoopen Hubertsche moeren.
1581 1 stuk

179 Stukken betreffende het leggen van een dijk door de heeren van Breda en 
Zevenbergen van Terheiden over Lage Zwaluwe naar Zevenbergen. Met 
correspondentie.
1539-1542 1 omslag
Reg. nos. 2978 en 2980-2983

180 Stukken betreffende de wenschelijkheid van bedijking van den grooten polder bij 
Terheiden door den heer van Breda, dien van Zevenbergen en ingelanden.
c. 1548 5 stukken
Daar uit den inhoud blijkt, dat René van Chalon niet meer leeft en Jan van Renesse nog drossaard 
van Breda is, moeten de stukken uit de jaren 1544-1552 zijn

181.3274 Akte van overeenkomst tusschen den prins van Oranje en den heer van 
Zevenbergen over het graven van een sluisvliet door den heer van Zevenbergen in 
het land van Breda.
1552 1 charter
Reg. no. 3274

182-182.3113
Verzoek van Cornelie van Etten, begijn te Mechelen, aan den prins van Oranje om 
bij te dragen in de kosten voor de bedijking van de aanwassen van het 
Crauwelsgors onder Terheiden en een scheiding te maken tusschen beider terrein. 
Met stukken uit een proces over 7 bunder aanwas, een akte van overeenkomst met 
gegoeden in het Crauwelsgors over bedijking en aanwas dd. 1545 en een rekening 
van de dijkage van Vlasselt, Zonzeel, de Noord en Crauwelsgors.
1556, 1553 en 1554, 1537-1538 1 charter, 3 omslagen
182 3 omslagen, 1556, 1553 en 1554, 1537-1538

Reg. nos. 2005, 3113, 3284 en 3339.
182.3113 1 charter, 1545

Reg. no. 3113

183.3320 Uitspraak van den keizer tusschen den heer van Hoogstraten en dien van Breda 
over belemmering door den laatste van de loop van de rivier de Mark, ten gunste 
van den heer van Hoogstraten.
1554 1 charter
Reg. no. 3320

7 Goederenbeheer.

7 GOEDERENBEHEER.
a In het algemeen.

a In het algemeen.

184 Rekening van Anthonis Bloc van de laathoeven te Ulvenhout, Hulten en 
Moerbergen.
1421/22 1 stuk

--- Rekeningen van Anthonis de la Ruelle, rentmeester van Oosterhout en Dongen en 
van de visscherij te Standhazen, Drimmelen, Almonde, Dubbelmonde en 
Twintighoeven.
1548-1557 5 deelen
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Inv. nos. 185-189 bestaan niet (meer), zijn geworden: inv.nrs. 16738-16742 van toegang 1.08.11
--- Tiende rekening over 1548 afgehoord, 1549 October 26

Oud inv. no. 185
Overgebracht naar 1.08.11

--- Veertiende rekening over 1552 afgehoord, 1554 Januari 12
Oud inv. no. 186
Overgebracht naar 1.08.11

--- Vijftiende rekening over 1553 afgehoord, 1554 September 3
Oud inv. no. 187
Overgebracht naar 1.08.11

--- Zestiende rekening over 1554 afgehoord, 1555 September 16
Oud inv. no. 188
Overgebracht naar 1.08.11

--- Achttiende rekening over 1556 afgehoord, 1558 Januari 24
Oud inv. no. 189
Overgebracht naar 1.08.11

--- Eerste rekening van Jan van den Berge, rentmeester als voren, over 1557, afgehoord
1559 Juni 30 1 deel
Oud inv. no. 190
Inv. no. 190 bestaat niet (meer), is geworden toegang 1.08.11, inv.nr. 16743

191 Bijlagen bij de rekeningen.
1550-1561 7 stukken

192 Lijst van voorschotten van den drossaard van Breda voor bodenloon en reis- en 
verblijfkosten over.
1434-1435 1 stuk
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Kleyn

193 Brief van de stad Reimerswaal aan graaf Engelbrecht I over de rechtmatigheid van 
de heffing van tol te Iersekenoort.
c. 1440 1 stuk
Reg. no. 1448
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

194.1674-194.1748
Twee bevelschriften tot oproeping van alle cijnsplichtigen om de cijnzen te doen 
overschrijven in het nieuwe cijnsboek.
1452 en 1456 2 charters
194.1674 1 charter, 1452

Reg. no. 1674
194.1748 1 charter, 1456

Reg. no. 1748

195 Kwitantie, groot 72 rijnsche guldens, 13 stuivers, 3 oort, door den rentmeester van 
Zundert betaald aan den rentmeester van Breda.
1514 1 stuk
Reg. no. 2586
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

196 Inventaris van stukken, door de erfgenamen van Raes van Liedekerke, rentmeester 
van Roosendaal, overgeleverd aan de raden Raphael van Bruheze en Claes Vierling.
1539 1 stuk

197 Kwitantie voor den rentmeester van Oosterhout, groot 50 car. guldens aan 
emolumenten, den prins van Oranje toekomende van het rentmeestersambt.
1562 1 stuk
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Reg. no. 3392
b Inkomsten uit heerlijke rechten.

b Inkomsten uit heerlijke rechten.

198 Lijst van inkomsten, geïnd door den rentmeester Diederic Sterken. 1357-1358. 
Fragment. Met lijst van het voogdgeld te Gilze.
14e eeuw 2 stukken
Op eerstgenoemde lijst worden verantwoord de bede en eenige renten uit het land van Breda, de 
opbrengst van de gruit, de hal en de lombarden in de stad en de cijns uit het land, waaronder 
voogdgeld van Gilze en Baarle

199 Rekening van Aert van Tolloysen, schout van Oosterhout, van de breuken over 
1436-1437. Afgehoord 1437
1436, 1437 1 katern

200.384 Akte, waarbij de lombarden Johannes Deatus c.s. beloven Willem van Duvenvoorde
niet te zullen manen bij niet nakoming van het aan hen verleende octrooi.
1345 1 charter
Reg. no. 384

201.465 Akte, waarbij eenige personen zich borgstellen voor Lemmeken van der Marken, 
geheeten Willem van Zonzeel, die veroordeeld is omdat hij, bewoner van het land 
van Breda zijnde, poorter van Antwerpen is geworden. Met lijst van bij vonnis 
gestelde eischen.
1350 1 charter en 1 stuk
Reg. no. 465
Stuk en charter waren vroeger aaneengehecht, nu losgeraakt

202.523 Akte, waarbij de stad Breda de hal in erfcijns neemt en het recht van opslag en de 
waag krijgt.
1355 1 charter
Reg. no. 523

203.660 Vidimus van een octrooi van den heer van Breda voor den lombard Georgius Balbe 
van 1368.
1368 1 charter
Reg. nos. 656 en 660

204 Akte, waarbij Engelbrecht en Johanna, graaf en gravin van Nassau, de stad Breda 
het recht van opslag geven voor het geheele land van Breda.
1404 1 stuk
Reg. no. 915

205 Rekest van Thonys Joesz. te Nispen aan den heer van Breda om vrijstelling van het 
betalen van gruitgeld, hetgeen de pachters van de gruit te Roosendaal ten onrechte 
van hem eischen.
c. 1412 1 stuk
Het stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda. De dateering berust op de vermelding van 
Jan van Grimmesteyn in het rekest

206.1018 Akte van afkoop gedurende 10 jaar van aan den heer van Breda verschuldigde 
heerendiensten door abt en convent van S. Bernard op de Schelde.
1415 1 charter
Reg. no. 1018

207 Akte van aanstelling van Willem van der Rijt tot schoolmeester te Roosendaal.
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1447 1 stuk
Reg. no. 1559

208 Akte van overeenkomst tusschen Jan IV, graaf van Nassau, en de meester van 
Chantraine van de orde der Johanniters over de dienstplicht van dienstmannen, die 
uit Dongen en Alphen naar Oosterhout komen.
1448 1 stuk
Reg. no. 1587
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

209.1640 Ordonnantie van Johan IV, graaf van Nassau, tot opneming van een belofte tot 
betaling van bede, schot en lot in akten, waarbij personen, buiten het land van 
Breda wonende, gegoed worden binnen dat land.
1450 1 charter
Reg. no. 1640

210 Akte van aanstelling tot schout van Etten voor Jan Godertsz.
1450 1 stuk
Reg. no. 1647
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

211 Akte van aanstelling tot schout van Roosendaal voor Jan, bastaard van Blois.
c. 1500 1 stuk
Reg. no. 2388

212 Beschikking op een rekest van de inwoners van Rosendaal aan den heer van Breda 
om vermindering van hun bijdrage in beden en handhaving van de vrijstelling van 
diensten, te verrichten voor de stad Breda.
1508 1 stuk
Reg. nos. 2487 en 2488

213-213.2082
Kwitantie voor Hendrik III, graaf van Nassau, afgegeven door Jan van Berchem en 
groot 100 rijnsche guldens, door graaf Engelbrecht II eertijds geleend uit het 
schoutambt van Etten, 1515. Met akte, waarbij de leening wordt aangegaan dd.
1481 1 charter en 1 stuk
213 1 stuk, 1515

Reg. no. 2604
213.2082 1 charter, 1481

Reg. no. 2082

214 Concepten voor een ordonnantie van graaf Hendrik van Nassau tot behoud van zijn 
waranden in Breda, (1524) en minuut-brieven met memorie met betrekking tot 
pretensies van den warand-meester van Brabant tegen den heer van Breda, 
Grimbergen, Diest en Sichen.
1541 1 katern
Deze katern is ingebonden in toegang 1.08.11, inv. nr. 7992. De datering (1524) is aangenomen in 
verband met Inv. no. 8, b

215 Verklaring van schepenen van Wouw over het recht tot aanstelling van een schutter 
in de heerlijkheid Gageldonk onder Wouw.
1531 1 stuk
Reg. no. 2800
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

216 Getuigenverklaring met betrekking tot het recht van aanstelling van den vorster en 
den schutter te Nispen.
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1531 1 stuk
Reg. no. 2801

217 Ordonnantie van Hendrik III, graaf van Nassau, met betrekking tot de afkondiging 
van kerkgeboden, het leggen van naarderschap en het betalen van vestgeld bij 
verkoop van renten en onroerende goederen.
1531 1 stuk
Reg. no. 2820

218.2957 Akte van vrijstelling van betaling van issue voor Antwerpenaren, die naar Breda 
verhuizen, en van betaling van vischgeld van Bredasche visch bij verkoop op de 
markt te Antwerpen.
1538 1 charter
Reg. no. 2957

218a Akte, waarbij de erfgenamen van Peter van Aerde aan de rentmeester van het land 
van Breda een rente, groot 4 carolus-guldens jaarlijks, gevestigd op het huis "De 
Rode Leeuw" te Breda, verkopen voor hetgeen zij schuldig zijn aan pacht van de 
runmolen.
1545 1 charter

219 Stukken tot verkrijging van vrijdom van aan Breda te betalen tol- en weggeld voor 
de bewoners van het gehucht Brakel onder Riel.
1552 en 1555 3 stukken
Reg. nos. 3326 en 3327

220 Rekening van de breuken te Roosendaal over de jaren 1557.
1559 en 1560 1 katern
Het stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

221 Brief van den drossaard van Breda aan den prins van Oranje over de levering van 
wagens en paarden door de dorpen in het land van Breda aan den prins.
1558 1 stuk
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

222 Oproep van den griffier van de Rekenkamer aan contribuanten tot de soldij voor de 
bezetting van het huis te Oosterhout om te Geertruidenberg hun klachten kenbaar 
te komen maken. 1577 In duplo. Met ordonnantie van den prins van Oranje tot het 
lichten van penningen voor het onderhoud van de bezetting.
1575 3 stukken
Reg. no. 3509

c Onroerende goederen.

c Onroerende goederen.
aa Algemeen.

aa Algemeen.

223.73 Akte van uitgifte in erfcijns van 4 1/2 hoeve moer tusschen de Barlake en het land 
van Strijen aan Godevaert ver Lietwinen zoon.
1294 1 charter
Reg. no. 73

224.82 Akte van uitgifte in erfcijns van 5 hoeven 10 1/2 bunder moer tusschen de Barlake en
het land van Strijen aan Jan van der Maeere.
1300 1 charter
Reg. no. 82
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225.331 Akte van uitgifte in erfpacht van 3 bunder land aan Jan die Baer.
1341 1 charter
Reg. no. 331

226.544 Akte, waarin Jan uten Houte, Gheraerd Hermansz. en Reynier van Ursel verklaren 
toestemming te hebben gekregen van Jan II van Polanen als leenheer, tot verkoop 
van het goed Balrouw.
1356 1 charter
Reg. no. 544

227.633 Verklaring aangaande de territoirverleening te Brussel aan mannen van Breda tot 
het uitspreken van een vonnis ten nadeele van Beatrice van Bailleul met betrekking 
tot haar goederen in het land van Breda.
1365 1 charter
Reg. no. 633

228.790 Akte, waarbij het leen van Raso van Liedekerke genaamd van Heersel aan den heer 
van Breda vervallen wordt verklaard.
1388 1 charter
Reg. no. 790

229.984 Akte, waarbij graaf Engelbercht van Nassau de moeren en wildernissen in het land 
van Breda benevens de hofstad Moerbergen aldaar van de abdij te Middelburg in 
erfpacht krijgt.
1411 1 charter
Reg. no. 984

230.1004-230.998
Belofte van de heeren van Breda en Bergen op Zoom, dat zij zich zullen 
onderwerpen aan de uitspraak van arbiters in hun door de uitspraak van den hertog
van Brabant nog niet afgedane geschillen. Met de uitspraak van den hertog en 
vidimus daarvan, beide dd. 1412
1413 3 charters
230.997 Uitspraak van de hertog, 1 charter, 1412

Reg. no. 997
230.998 Vidimus, 1412

Reg. nos. 997 en 998
230.1004 1 charter, 1413

Reg. no. 1004

231.1083 Koopakte van niet nader omschreven goederen in het land van Breda, afkomstig 
van Marie van Asperen.
1419 1 charter
Reg. no. 1083

232 Staat van alle moeren, die Johan van Renesse bezit in het land van Breda, 
ingeleverd ter hernieuwing van den erfcijns.
1557 1 stuk
Reg. no. 3345

bb Breda en Teteringen.

bb Breda en Teteringen.
Teteringen had geen eigen rechtbank en zijn bestuur bestond uit leden van de magistraat van Breda
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aaa Stad Breda.

aaa Stad Breda.

233.934 Akte, waarbij Johanna van de Lek door schepenen van Breda in het bezit wordt 
gesteld van de goederen, haar aldaar nagelaten door haar grootvader.
1406 1 charter
Reg. no. 934

234.855, ---
Eigensdomsbewijs van 1 bunder weiland achter de burcht, afkomstig van Peter 
Peter Gielisz. zoon van den Stalle, genaamd Peter Zeeuken, 1446. Met oudere 
verkoopakte dd.
1397 1 charter
234.855 1 charter, 1397

Reg. no. 855
--- 1 charter, 1446

Reg. no. 1532
Het charter no. 1532 bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 9.

235.2914-235.2929
Akte van erkenning van het recht van wederkoop van den graaf van Nassau op een 
huis aan de Burchtgracht, 1537. Met oudere akte van verkoop van dat huis aan den 
graaf dd. 1535 en akte van volmacht dd.1522
1537 2 charters
235.2914 1 charter, 1535

Reg. nos. 2704 en 2914
235.2929 1 charter, 1537

Reg. no. 2929

236.3099 Kwitantie, groot 200 car. guldens, uitbetaald aan Henrick Montens en Roelandt de 
Roevere, als koopsom voor een huis op het Burchtplein.
1544 1 charter
Reg. no. 3099

237.1232-237.1358
Eigendomsbewijs voor Wouter van der Beversluys van 5 bunder land aan de 
Burchtsteeg, afkomstig van Gheertruydt, bastaarddochter van Gielijs van den 
Camp, vrouw van Derck Aertsz, 1436. Met oudere verkoopakten dd.
1436, 1423 en 1427 3 charters (waarvan 2 getranfigeerd)
237.1232 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1423
Reg. no. 1175
1 charter, 1427
Reg. no. 1232

237.1358 1 charter, 1436
Reg. no. 1358

238.1759 Eigendomsbewijs van 1 bunder land aan de Burchtsteeg, afkomstig van Wouter van 
Bergen en Sophye, weduwe van Vrederlk Thielmansz., 1456. Met oudere 
verkoopakte dd. 1397
1456, 1397 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1397
Reg. no. 858
1 charter, 1456
Reg. no. 1759

239.1947 Eigendomsbewijs van een stuk land aan de Burchtsteeg, afkomstig van Geryt 
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Cristus, 1472. Met oudere verkoopakte dd. 1456
1472, 1456 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1456
Reg. no. 1752
1 charter, 1472
Reg. no. 1947

240.2809 Vergunning van den bisschop van Luik om het begijnhof te verplaatsen voor 
uitbreiding van het slot.
1531 1 charter
Reg. no. 2809

--- Eigendomsbewijs voor Jan Jan Doeyenz. van Zittairt van een huis met erf in de 
Doelsteeg, afkomstig van de weduwe en kinderen van Henric Matheeus Koggenz., 
1520. Met oudere verkoopakten dd.
1514 en 1516 3 charters
Deze charters bevinden zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 15.
Was: inv. no. 241
Reg. nos. 2578, 2618 en 2675

242.2753 Eigendomsbewijs voor Wouter Cornelis Hulshoutsz. van de helft van een huis in de 
Doelsteeg, afkomstig van Willem Jan Ysacxz., 1527. Met oudere verkoopakte dd. 
1514
1514 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1514
Reg. no. 2576
1 charter, 1527
Reg. no. 2753

243.2819 Eigendomsbewijs voor Jasper van Spaengien van een huis in de Doelstraat, 
afkomstig van de erfgenamen van Joris van Froenhuysen.
1531 l charter
Reg. no. 2819

244.2956 Eigendomsbewijs van een erf in de Doelstraat, afkomstig van Jan Godert 
Hubrechtsz. Met kwitantie.
1538 1 charter en 1 stuk, aaneengehecht

1 charter, eigendomsbewijs, 1538
Reg. no. 2951
1 stuk, kwitantie, 1538
Reg. no. 2956

245.2909 Eigendomsbewijs van 3/4 bunder land met werf bij de Gampelbrug, afkomstig van 
Merten en Anthonis van den Put Mertens zoons.
1535 1 charter
Reg. no. 2909

246.3470 Eigendomsbewijs van 285 1/2 roede weiland bij de Gampel, afkomstig van Lijsbeth 
Dyrck Jan Dyrven dochter, weduwe van Adriaen Adriaensz. Schuyfhil alias Smullen, 
1567. Met oudere verkoopakte dd. 1527
1567, 1527 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1527
Reg. no. 2754
1 charter, 1567
Reg. no. 3470

247.3395 Eigendomsbewijs van een weg van het Gasthuiseinde naar de Watersloot, 
afkomstig van Adriane Ghijsbrecht Jans dochter van der Mee, weduwe van Jan 
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Cornelis Petersz. van den Merberch.
1562 1 charter
Reg. no. 3395

--- Akten betreffende twee erfcijnzen uit twee huizen buiten de Gasthuispoort.
1446 2 charters
Deze charters bevinden zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. nos. 8 en 79.
Oud inv.no: 248
Reg. nos. 1540 en 1541

249.2855 Eigendomsbewijs van een windmolen buiten den Haagdijk, afkomstig van Aert 
Mercelis Ruysenersz.
1533 1 charter
Reg. no. 2855

250.1261-250.923
Eigendomsbewijs van een huis in de Katerstraat, afkomstig van Melys Jansz., 1429. 
Met oudere verkoopakte dd.
1429, 1405 2 charters
250.923 1 charter, 1405

Reg. no. 923
250.1261 1 charter, 1429

Reg. no. 1261

251.1219-251.1263
Eigendomsbewijs van de helft van een huis in de Katerstraat. Met verkoopakte van 
de andere helft ten behoeve van Ghorys Willemsz. van Osse.
1429, 1426 2 charters
251.1219 1 charter, 1426

Reg. no. 1219
251.1263 1 charter, 1429

Reg. no. 1263

--- Eigendomsbewijs van een huis in de Katerstraat voor Jan Bays, afkomstig van mr. 
Jan Jacopsz. Met oudere verkoopakten dd. 1465 en 1486
1488 3 charters
Deze charters bevinden zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 82
Oud inv. no. 252
Reg. nos. 1889, 2149 en 2176

253.2249 Vergunning van den bisschop van Luik voor den rector van de St.-Wendelinuskapel 
te Breda om een aangrenzend huisje in de Katerstraat te verkoopen aan de gravin 
van Nassau.
1494 1 charter
Reg. no. 2249

254.2737 Akte, waarbij eenerzijds de erfgenamen van Cornelis Severijns afstand doen van 
aanspraken op een gedeelte van de Kraanstraat en anderzijds de graaf van Nassau 
van zijn aanspraken op de nalatenschap van diens bastaarddochter Cornelie.
1526 1 charter
Reg. no. 2737

255.1799 Eigendomsbewijs voor Dyrck Petersz. van den windmolen buiten de Sint-
Mertenspoort, afkomstig van Jan Aelbrechtsz., 1458. Met oudere verkoopakte van 
1458.
1458 2 getransfigeerde charters

Eigendomsbewijs, 1 charter, 1458
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Reg. no. 1786
Oudere verkoopakte, 1 charter, 1458
Reg. no. 1799

256 Beschikking, waarbij de prins van Oranje aan Cornelis Willemsz. een erf in de 
Molenstraat in erfcijns geeft.
1554 1 stuk
Reg. no. 3308

257.1341 Akte van toewijzing van een erf achter het nonnenklooster aan de kapelaans van de
O.L.V. kerk.
1435 1 charter
Reg. no. 1341

258.2667 Eigendomsbewijs, van een hofstad met erf en huis in de Steenbrugstraat, afkomstig
van Anne Pels, weduwe van Adriaen van Bruheze, 1519. Met oudere verkoopakte 
dd. 1507 en kwitantie van afgeloste rente uit dat huis dd.1519
1519 3 charters, waarvan 2 getransfigeerd en 1 aangehecht

1 charter, 1507
Reg. no. 2482
1 charter, 1519
Reg. no. 2667
kwitantie, 1519
Vastgehecht aan 258.2667
Reg. no. 2668

--- Eigendomsbewijs voor Evert van Wysschell van 5 vierendeel land, afkomstig van 
Willem Mets Jan Loyersz., 1451. Met oudere akte betreffende het land dd. 1446
1451 2 charters
Deze charters bevinden zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 13.
Oud inv. nr. 259
Reg. nos. 1538 en 1661

bbb Teteringen.

bbb Teteringen.

260.2931 Kwitantie, afgegeven door Barbare Adriaen Jan Henricxz. dochter, weduwe van Jan 
Adriaen van Rijenz. wegens vergoeding van afgegraven terrein bij het 
Belcrumbosch.
1537 1 charter
Reg. no. 2931

261.1368 Erfcijnsbrief, groot 4 arnoldusguldens 1 stuiver jaarlijks, uit 1 bunder land bij den 
Emelenberg, 1437. Verkocht aan Willem Woutersz., 1438. (Afgelost door den heer 
van Breda).
1437, 1438 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1437
Reg. no. 1367
1 charter, 1438
Reg. no. 1368

262-262.3419, ---
Twee eigendomsbewijzen betreffende den Emelenberg c.a., afkomstig van Godert 
Lenaertsz. de Haen en Kathelijn de Bye Henricx dochter, weduwe van Henrick Gherit
Cornelis Hubrechtsz., 1560 en 1564. Met oudere verkoopakte dd. 1512, 
scheidingsakte van de nalatenschap van Marie, dochter van Henric de Bye, vrouw 
van Lenaert de Haen dd. 1536 en staat van afrekening (1564).
1564 4 charters en 1 stuk
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262 1 stuk, (1564)
--- 1 charter, 1512

Reg. no. 2558
Het charter no. 2558 bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 13.

262.2927 1 charter, 1536
Reg. no. 2927

262.3374 1 charter, 1560
Reg. no. 3374

262.3419 1 charter, 1564
Reg. no. 3419

263 Verzoek van den abt van Tongerloo aan de Rekenkamer om een door hem gepachte
wildernis in de Hertelbergen te Teteringen te ruilen tegen een bij Chaam. Met 
advies van den rentmeester, machtiging voor dien van den abt en een 
schetskaartje.
1558 3 stukken
Reg. nos. 3358 en 3361

264.1070, ---
Eigendomsbewijs van 1 bunder land in de Ypelaec, afkomstig van Peter Peter 
Gielysz. zoon van der Stalle, genaamd Peter Zeeuken, 1446. Met oudere 
verkoopakte dd.
1418 2 charters
264.1070 1 charter, 1418

Reg. no. 1070
--- 1 charter, 1446

Reg. no. 1533
Het charter no. 1533 bevindt zich in de Coll. v. Nispen, inv. no. 10. van toegang 
1.13.09

--- Eigendomsbewijs voor Evert van Wysschell van 1 bunder weiland in de Ypelaec, 
afkomstig van Wouter Petersz. van Bergen, 1451. Met oudere verkoopakte dd.
1439 2 getransfigeerde charters
Deze charters bevinden zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 14.
Oud inv. nr: 265
Reg. nos. 1411 en 1657

266.1863 Eigendomsbewijs van 2 bunder land in het Ypelake, afkomstig van Hillegont, 
dochter van Peter Huybrechtsz. van Ypelair.
1463 1 charter
Reg. no. 1863

--- Akte, waarbij Jan, graaf van Nassau 1 1/2 bunder weiland in de Krochten in erfpacht 
geeft aan Jan Jan Claeus Dorenz. zoon, genaamd Jan uten Ghier.
1447 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 11.
Oud inv. nr: 267
Reg. no. 1550

268.330 Akte van uitgifte in erfpacht van 3 bunder 1/2 vierendeel en 4 roeden land in de 
Vucht aan Jan Conteken.
1341 1 charter
Reg. no. 330

cc Baarle.

cc Baarle.

269.1206-269.1338
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Stukken betreffende den eigendom voor Peter Jan Gollensz. van een dijk, afkomstig
van Geertruyt Scoemakers, haar zoon Claus en Claes Claes Cantersz.
1424 en 1435 2 charters
269.1206 1 charter, 1424

Reg. no. 1206
269.1338 1 charter, 1436

Reg. no. 1338

270.2045-270.2055
Stukken betreffende handhaving van graaf Engelbrecht van Nassau in het bezit van 
de wildernis.
1478 en 1479 3 charters (waarvan 2 aaneengehecht)
270.2045 2 aaneengehechte charters

1 charter, 1478
Reg. no. 2043
1 charter, 1478
Reg. no. 2045

270.2055 1 charter, 1479
Reg. no. 2055

271 Bevel van den heer van Breda aan den drossaard om de inwoners van Hoogstraten 
ongestoord de vroenten onder Baarle te laten gebruiken.
1504 1 stuk
Reg. no. 2456.

272.3049 Eigendomsbewijs van een huis met 1 bunder land, afkomstig van Lambrecht Peter 
Bacxz.
1542 1 charter
Reg. no. 3049

dd Dongen.

dd Dongen.

273, --- Machtiging voor den rentmeester van Breda om aan Marcelis Coeck en Raphael van
Bruheze achterstallige renten uit de goederen van Jan van Dongen uit te betalen 
benevens proceskosten, 1516. Met akte, waarbij het Leenhof te Breda Marcelis 
Coeck in het bezit stelt van Jan van Dalems leengoederen als onderpand dd. 1514.
1514 1 charter en 1 stuk
273 1 stuk, 1516

Reg. no. 2607
--- 1 charter, 1514

Reg. no. 2575
Het charter Reg. no. 2575 bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no.
86.

274 Stukken betreffende een geschil met den heer van Loon over 51 bunder moer, 1531-
1540. Met retroacta dd. 1392, 1393, 1501 en 1514
1531-1540 1 bundel
Reg. nos. 812, 817, 2397 en 2584

275 Meting van de Dongensche moeren door den landmeter Martin Cornelisz. Met 
rapport van de raden Johan van Renesse, Raphael van Bruheze en Claes Vierling en 
van Adriaen Duyck, klerk van den rentmeester van Breda, Klad en net.
1532 3 stukken

276 Akte van verkoop door Willem van Dalem Willemsz. van zijn rechten, inkomsten en 
moeren, 1541. Met oudere stukken.
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1508-1541 13 stukken
Reg. nos. 2489, 2884, 3013, 3014, 3016, 3024 en 3030
Het stuk Reg. no. 2489 bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 83.

277.3305 Akte van transport van het aandeel van de kinderen van Jan Cornelisz. van Dalem in
het erf de Waeyser, 1554. Met bijbehorende stukken dd. 1499 en 1553

1 charter en 4 stukken (aaneengehecht)
Reg. nos. 2351, 3296, 3297, 3301, 3304 en 3305

278.3338 Akte, waarbij Roelof van Dalem afstand doet van zijn aanspraken op 1/4 van de 
moeren van Dongen.
1556 1 charter
Reg. no. 3338

279 Schouwcedel van Dongen.
1563 1 stuk

280 Mandement tot dagvaarding van eigenaars van gedeelten van moeren en van de 
hoeve Lichtenberg, ten onrechte met de goederen van Joost van Dalem verbeurd 
verklaard, en deurwaardersrelaas, 1563. Met oudere stukken betreffende de 
vererving van de hoeve Lichtenberg.
1457, 1511 en 1553 3 stukken
Reg. nos. 1764, 2544, 3302, 3303, 3402 en 3406

281 Verkoopcedel van 100 bunder moer.
1565 1 katern

282 Condities van verkooping van moeren.
1568, 1571 en z.j. 5 stukken

ee Etten.

ee Etten.

283.893 Eigendomsbewijs van 2 1/2 bunder land voor Jan van den Brande, afkomstig van 
Willem Jan Neesensz. zoon.
1402 1 charter
Reg. no. 893

284.1503 Akte van volmacht voor Johanna en Gertruda van Quaremont van haar 
echtgenooten om over haar goederen te Etten te beschikken.
1445 1 charter
Reg. no. 1503

285.1693-285.1810
Eigendomsbewijs van 23 bunder en de helft van 3 vierendeelen land, afkomstig van 
Anthonie Peters weduwe van den Vliet, 1459. Met oudere erfcijnsbrieven dd. 1453 
en 1456
1459 3 charters
285.1693 1 charter, 1459

Reg. no. 1693
285.1743 1 charter, 1453

Reg. no. 1743
285.1810 1 charter, 1456

Reg. no. 1810

286.1821-286.1822
Eigendomsbewijzen van 1 en van 7 bunder land, afkomstig van Peter Henrixz., 1460.
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Met oudere verkoopakten dd. 1446
1460 4 getransfigeerde charters
286.1821 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1446
Reg. no. 1521
1 charter, 1460
Reg. no. 1821

286.1822 2 getransfigeerde charters
1 charter, 1446
Reg. no. 1542
1 charter, 1460
Reg. no. 1822

287.1830-287.1954
Twee eigendomsbewijzen van 1 en van 1/2 bunder weiland, afkomstig van Lijsbet, 
weduwe van Jan Jan Cocxz. en haar zoons en van Gheryt Jan Boydensz., 1473. Met 
oudere verkoopakte van den halven bunder dd. 1460
1473 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
287.1830 1 charter, 1460

Reg. no. 1830
287.1954 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1473
Reg. no. 1952
1 charter, 1473
Reg. no. 1954

288-288.949, ---
Stukken betreffende den eigendom voor de stad Breda van alle moeren en 
wildernissen, die het St.-Janshuis te Brugge bezat onder Etten, 1473. Met oudere 
verkoopakten en privileges, 1297-1385, uitgiften in erfcijns, 1407-1469, en akte van 
uitkoop van het Heilige-Geesthuis te Brugge dd. 1468
1473 51 charters en 2 katernen
Ofschoon deze stukken in het archief van de stad Breda schijnen te behooren, was er dien 
aangaande niet voldoende zekerheid om de charters, die reeds in den ouden inventaris van den 
Domeinraad zijn opgenomen, uit dit archief te verwijderen.
288 2 katernen, 1473

Reg. nos. 1960 en 1961
288.314 1 charter, 1340

Reg. nos. 77 en 314
288.436 1 charter, 1348

Reg. no. 436
288.495 1 charter, 1353

Reg. no. 495
288.496 1 charter, 1353

Reg. no. 496
288.540 1 charter, 1356

Reg. no. 540
288.601 1 charter, 1361

Reg. no. 601
288.604 1 charter, 1361

Reg. no. 604
288.767 1 charter, 1385

Reg. no. 767
288.945 1 charter, 1407

Reg. no. 945
288.949 1 charter, 1408

Reg. no. 949
288.1007 1 charter, 1413

Reg. no. 1007
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288.1008 1 charter, 1413
Reg. no. 1008

288.1009 1 charter, 1413
Reg. no. 1009

288.1010 1 charter, 1413
Reg. no. 1010

288.1012 1 charter, 1414
Reg. no. 1012

288.1256 1 charter, 1429
Reg. no. 1256

288.1257 1 charter, 1429
Reg. no. 1257

288.1258 1 charter, 1429
Reg. no. 1258

288.1259 1 charter, 1429
Reg. no. 1259

288.1260 1 charter, 1429
Reg. no. 1260

288.1322 1 charter, 1433
Reg. no. 1322

288.1323 1 charter, 1433
Reg. no. 1323

288.1324 1 charter, 1433
Reg. no. 1324

288.1422 1 charter, 1440
Reg. no. 1422

288.1426 1 charter, 1440
Reg. no. 1426

288.1465 1 charter, 1442
Reg. no. 1465

288.1466 1 charter, 1442
Reg. no. 1466

288.1481 1 charter, 1443
Reg. no. 1481

288.1482 1 charter, 1443
Reg. no. 1482

288.1483 1 charter, 1443
Reg. no. 1483

288.1484 1 charter, 1443
Reg. no. 1484

288.1485 1 charter, 1443
Reg. no. 1485

288.1719 1 charter, 1455
Reg. no. 1719

288.1720 1 charter, 1455
Reg. no. 1720

288.1721 1 charter, 1455
Reg. no. 1721

288.1722 1 charter, 1455
Reg. no. 1722

288.1723 1 charter, 1455
Reg. no. 1723

288.1785 1 charter, 1458
Reg. no. 1785

288.1851 1 charter, 1463
Reg. no. 1851

288.1853 1 charter, 1463
Reg. no. 1853

288.1854 1 charter, 1463
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Reg. no. 1854
288.1855 1 charter, 1463

Reg. no. 1855
288.1888.1 1 charter, 1465

Reg. no. 1888
Chirograaf op papier

288.1888.2 1 charter, 1465
Reg. no. 1888

288.1914 1 charter, 1468
Reg. no. 1914

288.1918 1 charter, 1469
Reg. no. 1918

288.1919 1 charter, 1469
Reg. no. 1919

288.1920 1 charter, 1469
Reg. no. 1920

288.1925 1 charter, 1469
Reg. no. 1925

--- 1 charter, 1473
Reg. no. 1958
Het charter no. 1958 bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 24.

288.1959 1 charter, 1473
Reg. no. 1959

289.1813-289.1966
Akten, waarbij de zoons van Jan van den Wijngaerde afstand doen van hun 
aanspraken op 3 bunder land.
1460 en 1473 2 charters
289.1813 1 charter, 1460

Reg. no. 1813
289.1966 1 charter, 1473

Reg. no. 1966

290.2709 Eigendomsbewijzen van een hofstede met land op Ettelaken, afkomstig van 
Adriana en Katelijn, dochters van Clays de weduwe.
1523 1 charter
Reg. no. 2709

291.2836 Eigendomsbewijs van 1 bunder weiland, geheeten de Gagel, afkomstig van Jacop 
Peeter Maesz, 1532. Met twee oudere akten van beslaglegging en verkoop.
1510 en 1511 3 getransfigeerde charters

1 charter, 1510
Reg. no. 2510
1 charter, 1511
Reg. no. 2529
1 charter, 1532
Reg. no. 2836

292.2975 Eigendomsbewijs van 5 bunder land, geheeten de Ossenblok, afkomstig van Jan 
van den Wijngaerden.
1539 1 charter
Reg. no. 2975

293.3135 Schepenakte, waarbij een overeenkomst met de ingelanden van den Zwartenberg 
hernieuwd wordt over de betaling van erfpacht van den aanwas.
1547 1 charter
Reg. nos. 3096 en 3135
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ff Gilze.

ff Gilze.

294.1984 Eigendomsbewijs voor Jan van Assendelft Gerytsz. van 2 bunder land, afkomstig 
van Willem, bastaardzoon van Jan van dongen, 1475. Met oudere verkoopakte dd.
1474 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1470
Reg. no. 1934
1 charter, 1475
Reg. no. 1984

gg Ginneken.

gg Ginneken.

295.1793 Akte van uitwinning van de hoeve ter Daesdonk.
1458 1 charter
Reg. no. 1793

296.3475 Eigendomsbewijs van c. 1 bunder land te Ulvenhout, afkomstig van Adriaen Joost 
Cornelis Godschalcxz. van der Hoelt.
1568 1 charter
Reg. no. 3475

hh Oosterhout.

hh Oosterhout.

297.67 Uitgifte in erfcijns van 44 bunder land aan Ghisebrecht van der Donk en ver Ide, zijn 
vrouw, en van 18 bunder voor Willem van der Donk ver Iden zoon.
1292 1 stuk
Reg. no. 67

298.246 Akte, waarbij Willem III graaf van Holland, Willem van Duvenvoorde bevestigt in 
het bezit van de hooge en lage gerechten tusschen Batenbrugge en de Heining van 
Oosterhout, zooals hij deze van den heer van Breda in leen heeft.
1334 1 charter
Reg. no. 246

299.393-299.878.2
Akte, waarbij Willem van Duvenvoorde alle goederen, het klooster Cortenberg 
toebehoorende binnen de parochie Oosterhout, in pacht krijgt, 1346. Met minuut 
en grosse van een vidimus.dd.
1400 2 charters en 1 stuk
299.393 1 charter, 1346

Reg. no. 393
299.878.1 Vidimus, 1400

Reg. nos. 393 en 878
299.878.2 minuut, 1400

Reg. nos. 393 en 878

300.508 Akte van gerechtelijke verkoop van de heerlijkheid aan Willem van Oosterhout 
wegens een schuld ten laste van zijn vader.
1354 1 charter
Reg. no. 508

301.870 Belofte van Willem van Oosterhout aan Johanna van de Lek, dat hij niemand tegen 
haar zin op het slot te Oosterhout zal toelaten en dat het na zijn kinderloos 
overlijden onmiddellijk aan haar zal worden overgedragen.
1400 1 charter
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Reg. no. 870

302.35-302.877
Vidimussen van de akte van verkoop van 18 bunder woesten grond door het 
klooster Val Duchesse te Auderghem aan Willem van Duvenvoorde dd. 1328 en van 
de uitgifte in erfpacht dd. 1277, 1400. Met oorspr. van de akte van. 1277
1400 3 charters
302.35 1 charter, 1277

Reg. no. 35
302.876 Vidimus van akte dd. 1277, 1400

Reg. nos. 35 en 876
302.877 Vidimus van akte dd. 1328, 1400

Reg. nos. 194 en 877

303.901 Verklaring van Hendrik van de Lek, dat hij geen ander recht heeft op het slot en de 
heerlijkheid van Oosterhout dan dat van vruchtgebruik.
1403 1 charter
Reg. no. 901

304.1329 Eigendomsbewijs van 9 loopen zaad land, afkomstig van Mergriet, weudwe van 
Bertram Petersz.
1434 1 charter
Reg. no. 1329

305.1356-305.882
Eigendomsbewijs van 1/9 van de helft van den molen, geheeten 's Heeren molen 
van Oosterhout, afkomstig van Lambrech, Snider, 1436. Met oudere verkoopakte 
van 2/3 van die helft dd. 1400
1436 2 charters
305.882 1 charter, 1400

Reg. no. 882
305.1356 1 charter, 1436

Reg. no. 1356

306.1359 Akte van aflossing van een erfpacht van 3 1/4 loop rogge jaarlijks uit 3 loopen zaad 
land (in Oosterhout ?).
1437 1 charter
Reg. no. 1359

307.1706 Eigendomsbewijs van 1/2 bunder land, afkomstig van Jan van der Avoirt Jansz.
1454 1 charter
Reg. no. 1706

308.2919 Eigendomsbewijs van 3 loopen zaad land, afkomstig van Jan Geryt Jan Zebenz.
1536 1 charter
Reg. no. 2919

309.3353 Eigendomsbewijs van 2 bunder land, afkomstig van Jan Joos Willemsz., 1557. Met 
oudere verkoopakte dd.1545
1557 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1545
Reg. no. 3109
1 charter, 1557
Reg. no. 3353
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jj Princenhage.

jj Princenhage.
aaa Algemeen.

aaa Algemeen.

310.1042 Akte, waarbij Bertelmeeus Willem Harmansz. zoon zich verbindt tot het onderhoud 
van een heining.
1415 1 charter
Reg. no. 1042

311.1223 Eigendomsbewijs van een riethil, groot 3/4 bunder, voor Wouter van Beversluys, 
afkomstig van Mary, bastaarddochter van Peter van Hambroek, 1426. Met oudere 
verkoopakte dd. 1419
1426 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1419
Reg. no. 1077
1 charter, 1426
Reg. no. 1223

312-312.1396
Akte, waarbij het kapittel van St. Marie te Breda het Liesbosch in erfcijns geeft aan 
Aernt Maesz. van Wijfvliet en Peter Bigghe. Met afschrift van het eigendomsbewijs 
voor het kapittel dd. 1308.
1439 1 charter en 1 stuk
312 1 stuk, 1308

Reg. no. 100
312.1396 1 charter, 1439

Reg. no. 1396

313-313.553, ---
Stuk betreffende den eigendom van het goed Lies, 1456. Met oudere verkoopakten 
van dit goed dd. 1356 en 1357
1456 3 charters en 2 stukken
313 1 stuk, 1456
313.530 1 charter en 1 stuk, aaneengehecht, 1356

1 charter, 1356
Reg. no. 530
1 stuk, afschrift, 1356

313.552 1 charter, 1357
Reg. no. 552

313.553 1 charter, 1357
Reg. no. 553

--- 1 stuk, 1456
Reg. no. 1740
Het stuk met reg. no. 1740 bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. 
no. 28.

--- Eigendomsbewijs van den Lieven akker, 2 stukken land op Hogensteen, het 
Cortland, de Akeleyendonk, een wei voor de Langdonk, een wei geheeten de Aker, 
een wei in de Koeweide en 4 bunder in de Hogeweide.
1450 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 17.
Oud inv. nr. 314
Reg. no. 1650

315.2112 Eigendomsbewijs voor Marie, gravin van Nassau, van 2 1/2 bunder land in 
Boeimeer, afkomstig van Heylwych Jan Stevens dochter, vrouw van Rombout Jacop 
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's Graeuwenz.
1484 1 charter
Reg. no. 2112

316.2689-316.2692
Eigendomsbewijs van de Crabelshoeve, afkomstig van de kinderen van Wouter en 
Ghijsbrecht van Lier en van hun zuster Marie. Met akte van volmacht.
1521 2 charters
316.2689 1 charter, 1521

Reg. no. 2689
316.2692 1 charter, 1521

Reg. no. 2692

317.2814 Eigendomsbewijs van 4 bunder land, geheeten de Heininge van Lies, afkomstig van 
Cornelis Jan Berthelsz. kinderen.
1531 1 charter
Reg. no. 2814

318.3447 Eigendomsbewijs van 19 1/2 roede land, afkomstig van Jan Aernoutsz. van der 
Vloet.
1566 1 charter
Reg. no. 3447

319-319.715 Rekest van Gherit van den Broeck aan de Rekenkamer betreffende betaling van de 
pachtsom van de Ruyseners watermolen, 1580. Met oudere stukken aangaande 
eigendom en verpachting van den molen.
1310-1507 4 charters en 3 stukken
319 Stukken, 1501-1580

Reg. nos. 2406, 2407, 2442, 2443, 2479, 2480 en 3527
319.616 1 charter, 1362

Reg. nos. 104 en 616
319.715 1 charter, 1377

Reg. nos. 149 en 715
319.1017 1 charter, 1414

Reg. no. 1017
319.1801 1 charter, 1458

Reg. nos. 174 en 1801
bbb Ten Houte.

bbb Ten Houte.

320.1213 Scheidsrechterlijke uitspraak, waarbij de Houtheining wordt verdeeld tusschen 
Aernt en Heinric van den Houte en Ghijsbrecht Piggen aan den eenen, en de 
erfgenamen van Heinric van den Water aan den anderen kant.
1425 1 charter
Reg. no. 1213

321.1561-321.1562
Eigendomsbewijzen voor Aernt Petersz. van Quaermont van 1/4 van de hoeve 
Dietvoort, 1/2 van de hoeve ter Stuyft en 1/3 van de hoeve ter Stappen, afkomstig 
van Lijsbeth, weduwe van Aert van den Houte.
1447 2 charters
321.1561 1 charter, 1447

Reg. no. 1561
321.1562 1 charter, 1447

Reg. no. 1562
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322.1556 Akte, waarbij het laathof aan Jan Woutersz., geheeten Zweder van Berck, 3 bunder 2
gemeten land toewijst.
1447 1 charter
Reg. no. 1556

kk Roosendaal.

kk Roosendaal.

--- Akte van beleening van Claus van Nispen door den heer van Bergen op Zoom met 
een stuk wildert.
1329 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 30.
Oud inv. nr. 323
Reg. no. 214

--- Transumpt van een transumpt van 1354 van de akte van 1354, waarbij de heer van 
Bergen op Zoom c. 150 bunder moer te Doorlicht uitgeeft aan verschillende 
personen.
1410 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 18.
Oud inv. nr. 324
Reg. nos. 510, 511 en 973

--- Eigendomsbewijs voor Wouter Pipenpoy c.s. van zekere moergronden.
1423 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 21.
Oud inv. nr 325
Reg. no. 1179

326.1612-326.1635, ---
Stukken betreffende een overeenkomst tusschen graaf Jan van Nassau en Claes van
den Driele c.s., de abdij Tongerloo en den heer van Bergen op Zoom over het 
gebruik van de Jan van Nispens vaart bij de exploitatie van de moeren te Nispen dd.
1449 en dergelijke overeenkomst voor moeren te Wuestwesel dd. 1523. Met klad en 
twee vidimussen dd. 1450
1449 8 charters en 1 stuk
326.1612 1 charter, 1449

Reg. no. 1612
326.1625 1 charter, 1449

Reg. no. 1625
326.1635 1 charter, 1449

Reg. nos. 1611 en 1635
--- 5 charters, 1 stuk

Reg. nos. 1613, 1615, 1623, 1624, 1629 en 2718
De nos. 1613, 1615, 1623, 1624, 1629 en 2718 bevinden zich in de Coll. v. Nispen: 
toegang 1.13.09, inv. nos. 35-38, en 42; het klad is inv. no. 34.

327.1994 Eigendomsbewijs van 18 gemeten weiland in den Wildenberg, afkomstig van 
Anthonie Wilhem Norijs' weduwe.
1475 1 charter
Reg. no. 1994

328.2047 Eigendomsbewijs van 506 roeden 3 voet gorzingen en 1/4 bunder te Vroenhout, 
afkomstig van jonge Heinrick, Heinrick en Jan Wouters zoons en Heinrick Jan 
Gooten.
1478 1 charter
Reg. nos. 2013 en 2047
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329-329.965, ---
Akte van naasting door den heer van Breda van de goederen te Doorlicht en 
Nieuwenberg, door Karel van Liploo Rogiersz. verkocht aan Cristoffel Laureysz. 
Scipman, en akten van verkoop dier goederen 1515. Met oudere akten van 
overdracht dd. 1312-1496 en lijst van overgedragen stukken.
1516 14 charters en 2 stukken
329 2 stukken

Reg.nos. 118, 699 en 2599
329.538 1 charter, 1356

Reg.no. 538
329.965 1 charter, 1409

Reg.no. 965
329.1535 1 charter, 1446

Reg.no. 1535
329.1639 1 charter, 1450

Reg.no. 1639
329.1975 1 charter, 1474

Reg.no. 1975
329.1992 1 charter, 1475

Reg.no. 1992
329.2006 1 charter, 1476

Reg.no. 2006
329.2078 1 charter, 1481

Reg.no. 2078
329.2273 1 charter, 1496

Reg.no. 2273
329.2597 1 charter, 1515

Reg.no. 2597
329.2598 1 charter, 1515

Reg.no. 2598
329.2600 1 charter, 1515

Reg.no. 2600
--- 2 charters

De charters nos. 527 en een dubbel van 965 bevinden zich in de Coll. v. Nispen: 
toegang 1.13.09, inv. nos. 19 en 20.

--- Akte, waarbij Jan Jan Obrechtsz. de Vogelplas te Kalsdonk in erfcijns ontvangt.
1518 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 41.
Oud inv. nr. 330
Reg. no. 2642

331 Pachtcontracten van de Vrouwenmade en de drie molens aldaar ten behoeye van 
Jan Matheusz. van Innevelde. Met becijfering van de waarde naar aanleiding van de 
verkoop van 1/3 daarvan.
1535 en 1538 2 stukken
Reg. nos. 2899 en 2967

ll De "Eeninge" van Rijsbergen.

ll De "Eeninge" van Rijsbergen.
Tot deze eeninge behoorden Rijsbergen, Groot en Klein Zundert d.i. Zundert-Nassau. In de 
gemeenschappelijke schepenbank was Rijsbergen door 2, de beide Zunderts te zamen door 5 leden 
vertegenwoordigd; er was evenals van de andere schepenbanken in het land van Breda beroep op 
de bank te Breda. Zundert-Hertog viel hierbuiten; hier werd recht gesproken door een meier met 7 
leenmannen met beroep op de bank van Santhoven

332.891 Verklaring van de dorpen Rijsbergen en Zundert, dat de heer van Breda eigenaar is 
van den weg van ter Eyke over Zundert en Rijsbergen naar Breda.
1402 1 charter
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Reg. no. 891

333.924-333.925
Akte van scheiding tusschen de visscherij van den heer van Breda en die van 
Boudewijn van Tichelt, 1405. Met vidimus dd. 1405
1405 2 charters
333.924 Charter, 1405

Reg. no. 924
333.925 Vidimus, 1405

Reg. nos. 924 en 925

334-334.818 Scheidsrechterlijke uitspraak tusschen de heeren van Breda en Hoogstraten over 
het weiden van vee in elkaars wildernis bij Hoogstraten en Zundert. Met vidimus 
dd. 1415, twee brieven dd. (1394 ?) en (1404 ?) en lijst van cijnzen te Casterlee en 
Schoten.
1393 2 charters en 3 stukken
334 Stukken

Reg. nos. 831 en 918
334.818 1 charter, 1393

Reg. no. 818
334.1026 1 charter, 1415

Reg. no. 1026

335.1053-335.1067
Akte, waarbij Peter van Overacker, geheeten Peter Fyen, zich verbindt een weg te 
onderhouden en het daaraan grenzende bosch af te sluiten, 1418. Met vidimus van 
de akte, waarbij de heer van Breda een hoeve te Rijsbergen in erfpacht geeft 
behoudens het genoemde bosch dd. 1326, 1417
1418 2 charters
335.1053 Vidimus, 1417

Reg. nos. 178 en 1053
335.1067 Charter, 1418

Reg. no. 1067

--- Brief van graaf Jan IV van Nassau aan drossaard en schout van Breda met opdracht 
den schout van Zundert te vrijwaren tegen overlast van de inwoners van 
Hoogstraten bij het maken van een ven aldaar.
1453 1 stuk
Dit stuk bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 3.
Oud inv. nr. 336
Reg. no. 1691

337 Brief aan den meier van het hof te Sombeke over de erfpacht van zekere goederen 
te Rijsbergen, 1472. Met memorie dd. 1450
1472 2 stukken
Reg. no. 1950
Dit stuk is afkomstig uit het archief van de gemeente Breda

--- Akte, waarbij graaf Engelbrecht II van Nassau aan Andries Wouter Jansz. een hoeve 
in erfpacht geeft.
1487 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 23.
Oud inv. nr. 338
Reg. no. 2161

339.2630 Overeenkomst tusschen Hendrik III, graaf van Nassau en de Karthuizers te Leuven, 
waarbij deze afstand doen van hun rechten op een aantal moeren, 1516. Met 
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bevestiging door den prior dd. 1517
1516 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1516
Reg. nos. 2620 en 2621
1 charter, 1517
Reg. nos. 2620, 2621 en 2630

340 Akte van uitgifte van 225 bunder moer aan Frederik van Renesse c.s.
1531 1 stuk
Reg. no. 2816
Dit stuk is afkomstig uit het archief van de gemeente Breda

341.3155 Akte van scheiding van de nalatenschap van Marcelis Coninxz.
1548 1 charter
Reg. no. 3155

342.3315 Verklaring van den secretaris van den Raad van Brabant, dat de minuten van de 
enquête over zekere moeren in een proces tusschen den prins van Oranje en 
Cornelis Ablijn verbrand zijn.
1554 1 charter
Reg. no. 3315

mm Terheiden, Wagenberg en Zonzeel.

mm Terheiden, Wagenberg en Zonzeel.

343-343.539 Akte van verkoop door Dieric van Oosterhout aan Jan II van Polanen van het leen 
van Zonzeel en het goed de Ham, 1356. Met twee lijsten van de opbrengst van 
koren- en turftienden, cijns en boeten over de jaren 1356 en 1357, opgemaakt door 
den rentmeester Evergheer.

1 charter en 2 stukken
343 Stukken, 1356-1357
343.539 Charter, 1356

Reg. no. 539

--- Akte, waarbij eenige geërfden in het Steenbergsche moer te Zonzeel beloven niet 
langer aanspraak te zullen maken op de voorrechten, hun door Jan III van Polanen 
verleend, met betrekking tot exploitatie en rechtspraak, dan gedurende den termijn
van 30 jaar, in den privilegebrief genoemd. Met drie afschriften van den 
privilegebrief, die van denzelfden datum is.
1380 1 charter en 3 stukken
Deze stukken bevinden zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. nos. 48 en 49.
Oud inv. nr. 344
Reg. nos. 745 en 746

--- Vidimus van een akte dd. 1331, waarbij de hertog van Brabant als heer van Breda 18 
bunder moer bij Vlasselt in cijns uitgeeft aan Jacop Soetrix.
1382 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 74.
Oud inv. nr. 345
Reg. nos. 225 en 753

346.781-346.782
Onderhandsche akte en schepenakte over de verhuring van 33 bunder moer te 
Hertel aan Roelof van Rijswijc e.a.
1387 2 charters
346.781 1 charter, 1387

Reg. no. 781
346.782 1 charter, 1387
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Reg. no. 782

347.872 Akte, waarbij Willem van Oosterzeel met de vrouwe van Breda 4 bunder moer 
boven Wagenberg ruilt tegen 4 andere.
1400 1 charter
Reg. no. 872

348.1310-348.1321
Akte van uitwinning van 75 bunder land, geheeten Branthoek, wegens 
achterstallige cijns en bede. Met oudere akte van beslaglegging op het land van 
Zonzeel.
1433 2 charters
348.1310 1 charter, 8 maart 1433

Reg. no. 1310
348.1321 1 charter, 8 november 1433

Reg. no. 1321

349.1628-349.1673
Eigendomsbewijzen voor Peter Heinricxz. van 4 bunder, 1 gemet en 1 1/2 bunder 
land in Terheiden, afkomstig van verschillende personen.
1450 en 1452 3 charters
349.1628 1 charter, 3 februari 1450

Reg. no. 1628
349.1633 1 charter, 9 juni 1450

Reg. no. 1633
349.1673 1 charter, 1452

Reg. no. 1673

350.1732 Vestbrief van 3 bunder land in Terheiden voor Jan Wouter Jansz.
1456 1 charter
Reg. no. 1732

351.2555 Vidimus van de beleening met 12 bunder gorsen te Zonzeel, en de overdracht van 
30 bunder moer op Ockenberg ten behoeve van Goessen van Romen dd.
1476, 1512 1 charter
Reg. nos. 2005 en 2555

352.2478 Vidimus van een uitgifte van 105 1/2 bunder moer te Zwaluwe, waarover het 
gerecht van Terheiden de civiele rechtspraak zal hebben dd. 1506
1507 1 charter
Reg. nos. 2473 en 2478

353.2760 Eigendomsbewijs van 3/4 bunder land in Terheiden, afkomstig van Peter Pintansz.
1528 1 charter
Reg. no. 2760

354.3356-354.3357
Twee eigendomsbewijzen, elk van 1 bunder land, aan elkaar grenzend in Terheiden, 
afkomstig van Cornelie Michiel Adriaensz. dochter, vrouw van Alaert Jan Henricxz. 
en haar zuster Kerstyne, vrouw van Peter Laureys Adriaen Reynsz. en van Denijs 
Cornelis Berthelsz.
1558 2 charters
354.3356 1 charter, 1558

Reg. no. 3356
354.3357 1 charter, 1558

Reg. no. 3357
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355.3373 Eigendomsbewijs van 2 bunder 90 roeden land in Terheiden, afkomstig van Pieter 
Harman Aertsz. en zijn zuster Jenneken, vrouw van Boudijn Jan Molenmansz.
1560 1 charter
Reg. no. 3373

nn Zundert-Hertog.

nn Zundert-Hertog.

356.2108 Testamentaire beschikking van Margaretha van Laer, echtgenoote van Johannes 
van Nedervenne, waarbij zij haar huis "Op de Laer" aan het huis Nassau-Breda 
vermaakt.
1483 1 charter
Reg. no. 2108

357.2293 Akte, waarbij aan graaf Engelbrecht van Nassau de molen "Te Hove" gerechtelijk 
wordt toegewezen, 1497. Met oudere verkoopakte dd. 1438
1497 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1438
Reg. no. 1385
1 charter, 1497
Reg. no. 2293

d Renten, tienden en andere inkomsten uit onroerende goederen.

d Renten, tienden en andere inkomsten uit onroerende goederen.
aa Algemeen.

aa Algemeen.

358 Verklaring van den pachter van de valkenleggen in het land van Breda aangaande 
het aantal gevangen valken.
1534 1 stuk
Reg. no. 2885
Het stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

bb Stad Breda.

bb Stad Breda.

359.2566-359.2686
Erfcijnsbrief, groot 3 guldens 14 stuiversjaarlijks uit een huis in de Doelsteeg ten 
behoeve van Anssem Ghorijsz., 1521. Met ouderen erfcijnsbrief van de 14 stuivers 
dd. 1513
1521 2 charters
359.2566 1 charter, 1513

Reg. no. 2566
359.2686 1 charter, 1521

Reg. no. 2686

360.3500 Rentebrief, groot 10 rijnsche guldens 10 stuivers jaarlijks, uit een huis aan de 
Haagdijk voor Thomas Peeter Mathijsz.
1574 1 charter
Reg. no. 3500

361.2365 Kwitantie van een erfcijns uit een huis in de Katerstraat, betaald doór Willem van 
Dongen aan Jan Godertsz. van Loemel alias Jan heer Mathijsz. In duplo.
1500 2 aaneengehechte charters

1 charter, 1500
Reg. no. 2365
1 charter, 1500
Reg. no. 2365
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Dubbel van 361.2365.1, aaneengehecht aan deze

362.3391 Rentebrief, groot 15 car. guldens 12 stuivers en 2 ortstuivers jaarlijks, uit een huis in 
de Katerstraat.
1562 1 charter
Reg. no. 3391

363.1413 Erfcijnsbrief, groot 6 arnoldusguldens jaarlijks, uit een hof en boomgaard bij de 
Schuttersdoelen ten behoeve van Gente, vrouw van Jan Verwer.
1440 1 charter
Reg. no. 1413

364.684 Erfcijnsbrief, groot 4 schellingen 4 penningen jaarlijks, uit een huis in de 
Steenbrugstraat.
1371 1 charter
Reg. no. 684

cc Teteringen.

cc Teteringen.

365.947 Erfcijnsbrief, groot 1 fransche kroon jaarlijks, uit 1/2 bunder land achter den 
Emelenberg ten behoeve van Jacop van Meykenbroec.
1408 1 charter
Reg. no. 947

dd Baarle.

dd Baarle.
Zie ook inv. no. 384

366.862 Erfpachtbrief van 12 loopen rogge jaarlijks uit den molenten behoeve van Jan van 
Mechlen Maesz.
1398 1 charter
Reg. no. 862

--- Akte van verkoop van een erfpacht, groot 7 sestertiën rogge jaarlijks uit eenige 
stukken land, 1450. Met vestigingsbrief van de erfpacht dd. 1408
1450 2 charters
Deze charters bevinden zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 12.
Oud inv. nr. 367
Reg. nos. 946 en 1653

368.1715 Akte van verkoop van een erfpacht, groot 3 sestertiën rogge jaarlijks uit een huis 
met 1 bunder land. Met vestigingsbrief van de erfpacht.
1455 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1455
Reg. no. 1712
1 charter, 1455
Reg. no. 1715

ee Etten.

ee Etten.
Zie ook inv. no. 384

369.48 Akte van borgstelling door den hertog van Brabant ten behoeve van Aleidis, 
dochter van Arnold van Leuven, voor 35 pond, haar door haar vader gegeven om 
een rente van 3 pond jaarlijks uit de parochie Etten te koopen.
1287 1 charter
Reg. no. 48
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370.1339 Erfcijnsbrief, groot 18 fransche kronen jaarlijks uit de renten van Etten, ten behoeve 
van de gravin van Nassau.
1435 1 charter
Reg. no. 1339

371.1745 Erfcijnsbrief, groot 1 halster rogge jaarlijks uit 1/2 bunder weiland, voor Katheline 
Laureys Henricxz. dochter.
1456 1 charter
Reg. no. 1745

372.2639 Rentebrief, groot 4 gulden jaarlijks uit 1 bunder weiland, voor Cornelis Pieter 
Joonenz.
1517 1 charter
Reg. no. 2639

373-373.2524
Stukken betreffende den verkoop van de tienden te Zwartenberg door de abdij 
Thorn aan graaf Hendrik III van Nassau.
1465 en 1506-1512 5 charters en 1 stuk
373 stukken, 1512

Reg. nos. 2552 en 2470
373.2469.1 1 charter, 1506

Reg. no. 2469
373.2469.2 1 charter, 1506

Reg. no. 2469
373.2490 1 charter, 1508

Reg. nos. 1890 en 2490
373.2497 1 charter, 1508

Reg. no. 2497
373.2524 1 charter, 1510

Reg. nos. 1890, 2490 en 2524
ff Gilze.

ff Gilze.

374.1220 Erfpachtbrief, groot 7 1/2 loop rogge jaarlijks uit 3 stukken land, voor Yde Empens 
dochter.
1426 1 charter
Reg. no. 1220

gg Oosterhout.

gg Oosterhout.

375.1184 Akte, waarbij aan Rombout Jan Michielsz. 5 1/2 loop rogge jaarlijks uit een stuk land 
bij Popendonk wordt toegewezen als onderpand voor 22 loopen rogge jaarlijks.
1423 1 charter
Reg. no. 1184

376-376.2783
Akte, waarbij graaf Hendrik III van Nassau den cijns van Strijen, in 1463 verkocht 
door graaf Jan van Nassau, terugkoopt, 1530. Met bijbehoorende stukken en oudere
verkoopakten dd. 1530, 1463, 1479 en 1483
1530 4 getransfigeerde charters en 2 stukken
376 1 stuk, 1530

Reg. no. 2787
376.2783 4 getransfigeerde charters en 1 stuk

1 charter, 1463



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 95

Reg. no. 1869
1 charter, 1479
Reg. no. 2059
1 charter, 1483
Reg. no. 2101
1 charter, 1530
Reg. no. 2783
Lijst met cijnsen, 1 stuk

377.770 Getuigenverklaring aangaande de wijze, waarop de Johanniters van Chantraine de 
tienden van het Nonnenbroek aan den heer van Oosterhout verpacht hebben.
1386 1 charter
Reg. no. 770

hh Princenhage.

hh Princenhage.

--- Akte van verkoop van een erfpacht, groot 6 viertel rogge jaarlijks uit de helft van de 
hoeve Eyndoven, 1426. Met vestigingsbrief van de erfpacht, groot 7 viertel rogge 
dd.
1373 2 charters
De charters bevinden zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 7.
Oud inv. nr. 378
Reg. nos. 694 en 1218

jj Roosendaal.

jj Roosendaal.

379 Akte, waarbij graaf Engelbrecht I van Nassau aan Jan van Coudenberge de 
inkomsten van de vrouwe van Liedekerke uit Roosendaal voor 2 jaar toewijst. Met 
lijst van vorderingen van den heer van Breda op dien van Roosendaal, lijst van 
klachten van den heer van Roosendaal tegen dien van Breda en afschrift van de 
schenking, gedaan door Raso van Gavere, heer van Breda, aan zijn vrouw 
Hadewych van Stryen van 5000 pond tournooizen, gevestigd op Oosterhout en 
Roosendaal dd.
1300, 1407 4 stukken
Reg. nos. 83 en 936

380.1870 Eigendomsbewijs voor Lambrecht Adriaensz. en Cornelis Peck van het aandeel van 
Henrick van Smaelvoert genaamd de Cock in een aantal moeren, de vaart, twee 
huizen, een aantal stukken land en 64 schuiten, waaraan verbonden zijn eenige 
lasten, door Lambrecht Adriaensz. en Jan van Overhof op te brengen aan den graaf 
van Nassau.
1463 1 charter
Reg. no. 1870

381.2707-381.2729
Twee rentebrieven, ieder groot 20 stuivers jaarlijks uit twee huizen, voor Margriet, 
weduwe van Jan Loncken.
1523 en 1525 2 charters
381.2707 1 charter, 1523

Reg. no. 2707
381.2729 1 charter, 1525

Reg. no. 2729

--- Rentebrief, groot 6 gulden jaarlijks uit een stuk land, geheeten de Dorenbosch, voor
Jacobmyne Mathijs Tholeners.
1534 1 stuk
Dit stuk bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 43.
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Oud inv. nr. 382
Reg. no. 2883

kk Wagenberg-Zonzeel.

kk Wagenberg-Zonzeel.

383.1418 Akte van verkoop van een cijns, groot 3 1/2 arnoldusgulden jaarlijks uit 2 bunder 
land ten behoeve van Lijsbet Aerts dochter, 1440 Met akte, waarbij het land in 
erfcijns wordt gegeven.
1439 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1439
Reg. no. 1404
1 charter, 1440
Reg. no. 1418

384 Rentebrief, groot 23 rijnsche guldens jaarlijks, gevestigd op goederen te Zonzeel en 
op den Zwartenberg onder Etten, ten behoeve van Maria van Loon, gravin van 
Nassau, 1478. Geschonken aan Katharina, bastaarddochter van Johan van Nassau, 
en, bij kinderloos overlijden van haar, aan de Grauwe zusters in de poort van het 
Valkenberg, 1478 Met bevestiging door graaf Engelbrecht van den koop van een 
rente, groot 4 sestertiën rogge jaarlijks uit land te Baarle door Maria van Loon ten 
behoeve van die zusters.
1486 1 stuk
Reg. nos. 2031, 2046 en 2150

e Uitgegeven renten.

e Uitgegeven renten.

385 Akte, waarbij Arnold van Leuven, heer van Breda, en zijn vrouw Elisabeth aan 
Egidius van Breda en Maria, zijn vrouw, 20 pond jaarlijks bewijzen uit den tol aldaar.
1269 1 stuk
Reg. no. 22

386.119-386.586
Akte, waarbij Philips van Liedekerke zijn broeder Zegher een rente, groot 500 pond 
jaarlijks uit het land van Breda, toewijst als erfdeel van hun broeder Raso, 1313. Voor
de helft verkocht aan Heinrijc van Polanen, 1360. Met vidimus van de akte van 1313, 
1321
1313 3 charters
386.119 1 charter, 1313

Reg. no. 119
386.148 1 charter, 1321

Reg. nos. 119 en 148
386.586 1 charter, 1360

Reg. no. 586

387.914 Akte van beleening met een rente, groot 30 rijnsche guldens jaarlijks uit het land 
van Breda, ten behoeve van Goshen Steecken.
1404 1 charter
Reg. no. 914

388.1953 Akte van toewijzing van 1 oud schild jaarlijks uit de inkomsten van het land van 
Breda ten behoeve van de kapelaans van de O.L.V. kerk te Breda.
1473 1 charter
Reg. no. 1953

389-389.1937
Brief van Jan van Hornes, heer van Boxtel, aan den heer van Breda met verzoek om 
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betaling van achterstallige rente door de [1475?]. Met vidimus van den rentebrief 
dd. 1463, 1470.
1475? 1 charter en 1 stuk
389 1 stuk, 1475?

Reg. no. 1980
389.1937 1 charter, 1470

Reg. nos. 1860 en 1937

389A Rentebrief, groot 180 gulden jaarlijks, gevestigd op Breda ter gedeeltelijke 
afbetaling van de koopsom, door graaf Hendrik van Nassau verschuldigd aan 
Herman van Wachtendonk voor diens rechten op de heerlijkheid Ammerzoden.
1513 1 charter
Ontbreekt
Geen regestnummer

390.3127 Akte van belening van Palamedes, natuurlijke zoon van René van Chalon, met een 
rente, groot 1500 pond jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheid Breda.
1546 1 charter
Reg. no. 3127

391.2890 Rentebrief, groot 200 carolusguldens jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheden Breda,
Sichem en Grimbergen en den water- en veetol met de doorvaart in de stad Diest 
voor Marie van Hamele, markgravin van Aerschot.
1535 1 charter
Reg. no. 2890

392-392.3365
Commissie van den hertog van Brabant voor den leenvinder, tot beslaglegging op 
Breda en Grimbergen ten behoeve van Peter de Pottere, wegens achterstallige 
rente, 1559. Met belofte van Adolf van Bourgondië tot aflossing van renten, door 
den graaf van Nassau ten zijnen behoeve verkocht, en bijbehoorende stukken.
1495-1533 10 charters (waarvan 5 getransfigeerd) en 3 stukken
392 Stukken

Reg. nos. 2850 en 2851
392.2254 1 charter, 1495

Reg. no. 2254
392.2313 1 afschrift op perkament, 1499

Reg. no. 2313
392.2395 1 charter, 1501

Reg. nos. 2374, 2394 en 2395
392.2853 1 charter, 1533

Reg. nos. 2852 en 2853
392.2864 5 getransfigeerde charters

1 charter, 17 maart 1533
Reg. no. 2852
1 charter, 23 juni 1533
Reg. nos. 2854 en 2857
1 charter, 25 juni 1533
Reg. no. 2858
1 charter, 4-9 juli 1533
Reg. no. 2859
1 charter, 3 september 1533
Reg. no. 2864

392.3365 1 charter, 1559
Reg. no. 3365

393 Inventaris van renten, die het kapittel van Breda heeft uit goederen van den heer 
van Breda en particuliere voortvluchtigen, ingeleverd op bevel van den koning. Met 
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afschriften van daarin aangehaalde brieven.
1574, 1308-1532 9 stukken
Reg. nos. 100, 1014, 1397, 1468, 2236, 2239, 2583, 2705, 2848 en 3412
In margine van den inventaris, aanteekeningen van Michiel Piggen aangaande den oorsprong der 
renten en de jaren, waarover zij betaald zijn. De lijst werd gemaakt, omdat veel brieven verloren 
waren gegaan toen bij den beeldenstorm ook alle koffers werden opengebroken

f Afgeloste rentebrieven.

f Afgeloste rentebrieven.
Zie ook Inv. no. 894

394.584 Akte van verkoop van een rente, groot 1 pond oude grooten jaarlijks uit het land 
van Breda, aan Jan II van Polanen.
1360 1 charter
Reg. no. 584

395.1049 Rentebrief, groot 32 pond jaarlijks uit de inkomsten van Breda, voor Gherit van der 
Aa Berthout Bacsz. zoon. Gecancelleerd.
1416 1 charter
Reg. no. 1049

396.1491 Lijfrentebrief, groot 20 rijnsche guldens jaarlijks, voor Ermzont, weduwe van Jan 
van Woudenberch, ten laste van de stad Breda. Gecancelleerd.
1444 1 charter
Reg. no. 1491

397.1908-397.1921
Twee akten van aflossing van 1/4 en van 1/2 van een rente ten laste van de stad 
Breda.
1468 en 1469 2 charters
397.1908 1 charter, 1468

Reg. no. 1908
397.1921 1 charter, 1469

Reg. no. 1921

398.1970 Akte van aflossing van een rente, groot 170 rijnsche guldens jaarlijks uit de stad 
Breda.
1474 1 charter
Reg. no. 1970

399.2770-399.2773
Akte van aflossing van een rente, groot 733 pond 6 schellingen uit het land van 
Breda. Met bijbehoorende stukken.
1529 4 charters
399.2770 1 charter, 1529

Reg. no. 2770
399.2771 1 charter, 1529

Reg. nos. 2770 en 2771
399.2772 1 charter, 1529

Reg. no. 2772
399.2773 1 charter, 1529

Reg. no. 2773

400-400.2881
Akte van aflossing van een erfcijns, groot 12 rijnsche guldens jaarlijks uit de 
heerlijkeid Dongen. Met afschrift van een schuldbekentenis dd. 1478.
1534 1 charter en 1 stuk
400 1 stuk, 1478
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Reg. no. 2044
400.2881 1 charter, 1534

Reg. no. 2881
g Geconfisqueerde goederen.

g Geconfisqueerde goederen.

401 Lijst van renten uit huizen en landerijen voor het altaar van het H. Sacrament in de 
O.L.V. Kerk te Breda.
c. 1535 1 katern
Hierin wordt genoemd Dierick Zeesijn, die rente schuldig is uit zijn huis "voorde borcht". Dirck 
Zeesijn was rentmeester van Breda van 1531-1540
Onder iederen post staat '79 of '80, geschreven door Michiel Piggen, en al of niet voorzien van een 
kruisje. Het lijkt daarom waarschijnlijk, dat de Rekenkamer deze lijst heeft gebruikt bij haar beheer, 
nadat de kerk in 1580 aan de Hervormden was toegewezen en dat de lijst aan de aandacht ontsnapt 
is, toen Piggen in 1581 alle stukken betreffende geconfisqueerde geestelijke goederen moest 
teruggeven

8 Leenzaken.

8 LEENZAKEN.

402 Akte van aanstelling van Geryt Cristus tot waarnemend stadhouder van de leenen 
van Breda.
1476? 1 stuk
Reg. no. 2002
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

403.36 Akte van beleening van Nicolaas van Cats met eenige goederen in Ossendrecht.
1277 1 charter
Reg. no. 36

404.627-404.630
Akte van beleening van Hendrik van Polanen met de goederen in het land van 
Breda, afkomstig van Beatrice van Bailleul, 1364. Met oudere stukken betreffende 
die goederen.
1364 4 charters
404.627 1 charter, 1364

Reg. no. 627
404.628 1 charter, 1364

Reg. no. 628
404.629 1 charter, 1364

Reg. no. 629
404.630 1 charter, 1364

Reg. no. 630

--- Akte van inbeslagneming van de leengoederen van wijlen Jan van den Neste ten 
nadeele van zijn zoons Peter en Henric.
1410 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen, inv. no. 6. van toegang 1.13.09
Oud inv. nr. 405
Reg. no. 970

--- Akte, waarbij Jan van Dalem Willemsz. uit zijn leengoederen wordt ontzet.
1513 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen, inv. no. 55. van toegang 1.13.09
Oud inv. nr. 406
Reg. no. 2565

407.1900, ---
Akte van beleening van Heynrick Steenwech met de lage heerlijkheid van Etten en 
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met het goed Ten Houte. Met akte van verkoop van Etten dd. 1450. Afschrift dier 
akte en getuigenverklaring aangaande den verkoop dd. 1467.
1450 3 charters en 1 stuk
407.1900 1 charter, 1467

Reg. no. 1900
--- 2 charters en 1 stuk

Reg. nos. 1642 en 1643
De charters nos. 1642 en 1643 en het afschrift bevinden zich in de Coll. v. Nispen, 
inv. nos. 25 en 29 van toegang 1.13.09

408.648-408.69
Akten, waarbij Wouter van Diedeghem het goed Hulten onder Gilze, leenroerig aan 
Breda en de abdis van Thorn, opdraagt aan Jan II van Polanen, ten behoeve van 
diens zoon Willem, 1368. Met bijbehoorende stukken dd.
1293 en 1368 5 charters
Reg. nos. 69, 648-650 en 653
408.69 1 charter, 1293

Reg. no. 69
408.648 1 charter, 1368

Reg. no. 648
408.649 1 charter, 1368

Reg. no. 649
408.650 1 charter, 1368

Reg. no. 650
408.653 1 charter, 1368

Reg. no. 653

409.169-409.190
Akte van beleening van Willem van Duvenvoorde met de hooge heerlijkheid van 
Oosterhout, 1325. Met akte, waarbij de hertog van Brabant den inwoners verbiedt 
poorter te worden van Capelle op den Bosch dd.1327
1325 2 charters
409.169 1 charter, 1325

Reg. no. 169
409.190 1 charter, 1327

Reg. no. 190

410.201-410.871
Akte van beleening van Willem van Duvenvoorde met de heerlijkheid Oosterhout 
door den hertog van Brabant als heer van Breda, 1329. Met vidimus dd. 1400
1329 2 charters
410.201 1 charter, 1329

Reg. no. 201
410.871 Vidimus, 1400

Reg. nos. 201 en 871

411.374-411.376
Akte van beleening van Willem van Dongen door Jan II van Polanen met de 
heerlijkheid Oosterhout. Met akte, waarbij Willem van Duvenvoorde beleend wordt
met het vruchtgebruik en akte, waarbij Willem van Dongen belooft, dat het huis te 
Strijen bij zijn kinderloos overlijden aan Jan van Polanen zal komen.
1344 3 charters
411.374 1 charter, 1344

Reg. no. 374
411.375 1 charter, 1344

Reg. no. 375
411.376 1 charter, 1344
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Reg. no. 376

412.492-412.521
Akte, waarbij Willem van Oosterhout met de hooge heerlijkheid Oosterhout en het 
huis te Strijen beleend wordt door Jan II van Polanen en afstand doet van het 
leenheerschap van Dongen, 1354. Met akte, waarbij Willem van Duvenvoorde beide
heerlijkheden aan Willem van Oosterhout vermaakt dd. 1353 en vidimus van de akte
van.
1354, 1355 3 charters
412.492 1 charter, 1353

Reg. no. 492
412.505 1 charter, 1354

Reg. no. 505
412.521 1 charter, 1355

Reg. nos. 505 en 521

413.909 Akte van beleening van Heinric van den Water met een hoeve in Ten Houte onder 
Princenhage door Jan van den Houte.
1404 1 charter
Reg. no. 909

414.1632 Akte van beleening van Peter Jan Beysz. van der Molen met den Midakker, 
Damerken (de Amarken ?) den Breeden akker, de A, het Kalverblok, de Koeweide, 
de Lambrechtsche beemd, de Breede Spijct en de Spijct in Ten Houte onder 
Princenhage.
1450 1 charter
Reg. no. 1632

415-415.1780, ---
Akte, waarbij Henrick Steenwech het goed Ten Houte verkoopt aan graaf Jan van 
Nassau 1457. Met rentebrief, akte betreffende de grens, schenkingsakte en 
ongeldigverklaring daarvan dd.
1287, 1310, 1422 en 1448 3 charters en 2 stukken
415 2 stukken, 1287, 1310

Reg. nos. 48 en 109
415.1172 1 charter, 1422

Reg. no. 1172
--- 1 charter, 1448

Reg. no. 1581
Het charter met reg. no. 1581 bevindt zich in de Coll. v. Nispen, inv. no. 27. van 
toegang 1.13.09

415.1780 1 charter, 1457
Reg. no. 1780

416-416.972, ---
Concepten voor een overeenkomst met de familie van Gavere, heeren van 
Liedekerke, over de leenroerigheid van de heerlijke rechten, goederen en renten, 
die zij te Roosendaal, Oosterhout en elders in het land van Breda bezit, 1418. Met 
vidimussen van twee rentebrieven, resp. dd. 1344 en 1349, 1410, en akte betreffende
een rente dd.
1416 3 charters en 3 stukken
416 3 stukken

Reg. nos. 455, 1071 en 1072
2 stukken (Reg. nos. 455 sub c en 1071) zijn afkomstig uit de Coll. Kleyn.

416.971 1 charter, 1410
Reg. no. 971

416.972 1 charter, 1410
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Reg. nos. 383 en 972
--- 1 charter

Reg. no. 1050
het charter met reg. no. 1050 bevindt zich in de Coll. v. Nispen, inv. no. 1. van 
toegang 1.13.09

--- Akte, waarbij Jan van Nispen zijn vaartgerecht te Roosendaal, leenroerig aan Breda, 
teruggeeft, tegen beleening met 60 rijnsche guldens jaarlijks, 1448. Met twee 
vidimussen van de akte van 1331, waarbij Wouter van Nispen Clausz. het 
vaartgerecht krijgt, dd. 1347 en 1389 en kwitantie met betrekking tot de afkoopsom 
dd.
1474 3 charters en 1 stuk
Deze stukken bevinden zich in de Coll. v. Nispen, inv. nos. 31, 32, 33 en 40. van toegang 1.13.09
Oud inv. nr. 417
Reg. nos. 231, 424, 794, 1585, 1586 en 2012

418 Verzoekschrift van Clays van Reymerswale, heer van de lage heerlijkheid 
Roosendaal, om uitstel van beslaglegging op zijn heerlijkheid.
c. 1477 1 stuk
Reg. no. 2014
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuyper van Velthoven

419-419.2392
Akte van verkoop door Claes van Rymerswaal, heer van Lodijk en Nieuw-Strijen, 
aan graaf Engelbrecht II van Nassau van het laaggerecht van Roosendaal, Nispen en
Wouw en van zijn heerlijkheden onder het vaartgerecht en Doorlicht, alles 
leenroerig aan Breda. Met minuut en presentatie van eischen van den verkooper.
1501 1 charter en 2 stukken
419 Stukken

Reg. no. 2392
419.2392 1 charter, 1501

Reg. no. 2392

420.514 Transumpt van de akte van beleening van Heinric den Langhen dd. 1297 en van 
Willem van Duvenvoorde dd. 1337 met een hoeve en den cijns te Tichelt en den 
molen (in 1337 den halven molen) met de visscherij en 6 (5 in 1337) sestertiën rogge 
jaarlijks te Kaarschot.
1355 1 charter
Reg. nos. 38, 274 en 514

421.1239 Akte van beleening van Tielman van Steenbergen Jansz. met zijn leengoederen in 
Groot-Zundert en Maerbergen.
1428 1 charter
Reg. no. 1239
Dit charter is afkomstig uit het archief van de gemeente Breda

422.251-422.75
Akte van beleening van Willem van Duvenvoorde met Zonzeel en Vlasselt door den 
hertog van Brabant als heer van Breda, 1334. Met oudere akten dd.
1295 en 1334 4 charters
422.75 1 charter, 1295

Reg. no. 75
422.251 1 charter, 1334

Reg. no. 251
422.254 1 charter, 1334

Reg. no. 254
422.255 1 charter, 1334
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Reg. no. 255
B De stad en heerlijkheid Steenbergen.

B DE STAD EN HEERLIJKHEID STEENBERGEN.
1 Grenzen van de heerlijkheid.

1 GRENZEN VAN DE HEERLIJKHEID.

--- Verklaring van de voogden van de vrouwe van Breda en die van Bergen op Zoom, 
dat de Spui tot het rechtsgebied van Steenbergen behoort, en dat Steenbergen het 
recht heeft de school te vergeven en het dorp te bemuren.
1318 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen, toegang 1.13.09, inv. no. 58.
Oud inv. nr. 423
Reg. no. 144

424.536 Akte, waarbij de heeren van Breda en Bergen op Zoom de grens van de vrijheid van 
Steenbergen in de richting van Wouw bepalen.
1356 1 charter
Reg. no. 536

425.554 Volmacht van de heeren van Breda en van Bergen op Zoom voor eenige personen 
tot het maken van een grensscheiding tusschen het land van Bergen op Zoom en 
dat van Steenbergen.
1357 1 charter
Reg. no. 554

426 Vidimus van een uitspraak van den hertog van Brabant, tusschen de heeren van 
Steenbergen en den abt van St. Bernard bij Antwerpen, over de grens tusschen de 
tienden van Wouw en van Steenbergen dd.
1337, 1392 1 stuk
Reg. nos. 277 en 809

427-427.658 Uitspraak tusschen de heeren van Breda en Bergen op Zoom eener-, en de 
grafelijkheid van Zeeland anderzijds, over de grens tusschen de gorzen van Tholen 
en die van Steenbergen. Met vidimus dd. 1421 en bijbehoorende stukken van 1248-
1371.
1415 3 charters en 6 stukken
427 6 stukken

Reg. nos. 13, 18, 54, 55, 654, 655, 657, 659, 662, 682 en 685
427.658 1 charter, 1368

Reg. no. 658
427.1029 1 charter, 1415

Reg. no. 1029
427.1146 1 charter, 1421

Ontbreekt
Reg. nos. 1029 en 1146

428.1789.1-428.1806
Akte van bevestiging door den hertog van Brabant van de akte van scheiding 
tusschen de heeren van Breda en Bergen op Zoom van het bij de verdeeling van het 
land van Breda in 1287 gemeenschappelijk gebleven gebied, 1459. Met de akte van 
scheiding en bijbehoorende stukken dd. 1458
1458 7 charters
Reg. nos. 1789-1791, 1802, 1805 en 1806
428.1789.1 1 charter, 1458

Reg. no. 1789
428.1789.2 1 charter, 1458

Reg. no. 1789
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428.1790 1 charter, 1458
Reg. no. 1790

428.1791 1 charter, 1458
Reg. no. 1791

428.1802 1 charter, 1459
Reg. no. 1802
Het charter met reg. no. 1802 is afkomstig uit het archief van de gemeente Breda

428.1805 1 charter, 1459
Reg. no. 1805

428.1806 1 charter, 1459
Reg. nos. 1789 en 1806

429.1380-429.1979
Akte, waarbij Karel, hertog van Bourgondië enz., den Raad van Brabant beveelt 
revisie te verleenen van de arbitrale uitspraak tusschen den heer van Breda en 
Steenbergen eener-, en dien van Bergen op Zoom anderzijds, over zekere 
aanwassen van het land van Steenbergen en vidimus van de akte van bevestiging 
dd. 1459 van de verdeeling dd. 1458 tusschen bovengenoemde heeren, 1475. Met 
akte betreffende den aanwas de Ever dd.
1438 3 charters
429.1380 1 charter, 1438

Reg. no. 1380
429.1976 1 charter, 1475

Reg. no. 1976
429.1979 1 charter, 1475

Reg. nos. 1789, 1806 en 1979

430-430.2570
Akte waarbij graaf Hendrik III van Nassau en de heeren van Vosmeer de 
grensscheiding bepalen tusschen Steenbergen en Vosmeer, 1513. Met akte van 
willige condemnatie met betrekking tot een arbitrale uitspraak en daarop gevolgde 
overeenkomst over eigendom en bedijking van de gorzen ten westen en 
noordwesten van Steenbergen dd. 1511 en bijbehoorende stukken.
1508-1510 2 charters en 5 stukken
430 5 stukken

Reg. nos. 2498, 2501, 2526, 2528
430.2548 1 charter, 1511

Reg. nos. 2495, 2499, 2502, 2503, 2505, 2526, 2528, 2545, 2547, 2548
430.2570 1 charter, 1513

431 Lijst van stukken, in het jaar 1519 uit de secretarie van Steenbergen genomen om te 
dienen in een grensgeschil met den heer van Bergen op Zoom. Met verklaring van 
restitutie van den secretaris.
1526 1 stuk

2 Verhouding tot den landsheer.

2 VERHOUDING TOT DEN LANDSHEER.

--- Akte van vergunning door den hertog van Brabant aan die van Steenbergen om 
weggeld te heffen op de wegen naar Bergen op Zoom en Wouw.
1328 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen, inv. no. 59. van toegang 1.13.09
Oud inv. nr. 432
Reg. no. 200

--- Kwitantie, sprekende van 30 groote tournooizen, door Steenbergen betaald aan 
den hertog van Brabant, die de vroeger verleende privileges bevestigt.
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1330 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen, inv. no. 68. van toegang 1.13.09
Oud inv. nr. 433
Reg. no. 222

434.230, ---
Privilegebrief van den hertog van Brabant tot het houden van een jaarmarkt en het 
maken van een haven, 1331. Met dezelfde vergunning, verleend door den heer en 
vrouwe van Bergen op Zoom dd.
1341 2 charters
434.230 1 charter, 1331

Reg. no. 230
--- 1 charter

Reg. no. 333
Het charter no. 333 bevindt zich in de Coll. v. Nispen, inv. no. 60. van toegang 
1.13.09

435.908-435.937
Akten, waarbij Johanna, hertogin van Brabant, de huwelijksche voorwaarden 
tusschen Engelbrecht I van Nassau en Johanna van Polanen, resp. voor en na de 
meerderjarigheid van deze goedkeurt, voorzoover daarin sprake is van het land van 
Steenbergen, 1403 en 1404. Met akte van bevestiging door Anthonie, hertog van 
Brabant, dd. 1407
1403, 1404, 1407 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
435.908 1 charter, 1404

Reg. no. 908
435.937 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1403
Reg. no. 900
1 charter, 1407
Reg. no. 937

436.951 Vidimus van een akte van non-prejudicie aangaande de bede, door de stad 
Steenbergen opgebracht aan den hertog van Brabant, dd.
1358, 1408 1 charter
Reg. nos. 573 en 951

437.962 Akte, waarbij Anthonie, hertog van Brabant, de stad Steenbergen handhaaft in haar
recht op vrijdom van tol en geleide op de Schelde.
1409 1 stuk
Reg. no. 962

438.1842-438.692
Akte, waarbij 46 steden van Brabant, waaronder Steenbergen, beloven zich te 
zullen houden aan de privileges, door den vorigen hertog van Brabant gegeven en 
door den tegenwoordigen bekrachtigd, 1372. Met vidimus van 1461.
1372 2 charters
438.692 1 charter, 1372

Reg. no. 692
438.1842 1 charter, 1461

Reg. nos. 692 en 1842

439 Ordonnantie van den hertog van Brabant, waarbij een maximum wordt vastgesteld 
voor de aflossing van renten op huizen te Steenbergen.
1463 1 stuk
Reg. no. 1857
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440.2350 Akte, waarbij Philips, hertog van Brabant enz., de inwoners van Steenbergen 3/4 
van de nog verschuldigde beden kwijtscheldt.
1499 1 charter
Reg. no. 2350

441.2523 Akte, waarbij keizer Karel V den vrijdom van tol in Holland, Zeeland en Friesland 
voor de inwoners van Steenbergen met 9 jaar verlengt.
1510 1 charter
Reg. no. 2523

442.2788 Akte, waarbij keizer Karel V aan de inwoners van Steenbergen voor den tijd van 9 
jaar, ingaande Maart 1527, vrijdom van tol in Holland, Zeeland en Friesland verleent.
1530 1 charter
Reg. no. 2788

443.2808 Akte, waarbij keizer Karel V aan de inwoners van Steenbergen vermindering van 
hun aandeel in de gedurende 6 jaar door Brabant verschuldigde bede verleent.
1531 1 charter
Reg. no. 2808

444.3328 Akte, waarbij Philips II de burgers van Steenbergen een deel van de bede, door hen 
aan zijn vader beloofd, kwijtscheldt.
1555 1 charter
Reg. no. 3328

445 Ordonnantie van den prins van Oranje tot heffing van den tienden penning te 
Steenbergen ter bekostiging van de fortificatie. Met octrooi op naam van Philips II, 
akte, waarbij de Raad en Rekenkamer te Breda daartoe eenige personen aanstelt en
naamlijst.
1581 4 stukken
Reg. nos. 3531-3533

3 Bestuur en rechtspraak.

3 BESTUUR EN RECHTSPRAAK.

446 Brief, waarbij hertog Willem van Beieren erin toestemt, dat de stad Steenbergen 
den klerk Jan van Pol uitlevert aan den officiaal van den bisschop van Luik.
c. 1410 1 stuk
Reg. no. 979

447.1266 Ordonnantie, uitgevaardigd door de steden Zierikzee, Steenbergen, Reimerswaal, 
Zevenbergen, Tholen en Oudenbosch, waarbij zij gedurende 3 jaar den jaarlijkschen 
termijn voor het zoutzieden vaststellen.
1429 1 charter
Reg. no. 1266

448.2222 Akte van overeenkomst tusschen de steden Delft en Delfshaven eener-, en den heer
van Breda anderzijds, over het instellen van een beurtvaart tusschen Steenbergen 
en Delft.
1492 1 charter
Reg. no. 2222

--- Privilegebrief voor de stad Steenbergen, verleend door graaf Hendrik van Nassau bij
zijn blijde inkomst in 1504. Afschrift.
16e eeuw 1 stuk
Was oud inv. nr. 449
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Dit stuk is ingenaaid in toegang 1.08.11, inv. nr. 12552, fol. 1

--- Rapport van den rentmeester van Steenbergen, A. Vierling, over het slechte beleid 
van schepenen der stad Steenbergen en advies van den schout, den rentmeester, 
een burgemeester en den secretaris over middelen tot verbetering. Afschriften.
1562 2 katerns
Was oud inv. nr. 450
De katerns zijn ingenaaid in toegang 1.08.11, inv. no. 12551. Het stuk zal in denzelfden tijd zijn 
opgesteld als dat vermeld onder no. 451

4 Dijkwezen.

4 DIJKWEZEN.

--- Rapport van den rentmeester van Steenbergen, A. Vierling, over de vele 
tekortkomingen van schouten en dijkgraven in het land van Steenbergen.
1562 1 katern
Was oud inv. nr. 451
Dit stuk is ingenaaid in toegang 1.08.11, inv. no. 12544, fol. 1

452.367 Vidimus van een akte van 1343, waarbij de heer van Bergen op Zoom Willem van 
Duvenvoorde schadevergoeding belooft voor zoden enz., gehaald uit hun 
gemeenschappelijk land of uit dat van Willem van Duvenvoorde voor den moerdijk,
geheeten de Ruige Beer.
1344 1 charter
Reg. no. 366 en 367

453.2624 Vidimus van de akte van uitgifte ter bedijking van het gors de Heye buiten 
Steenbergen dd.
1515, 1516 1 charter
Reg. nos. 2590 en 2624

454.3443 Akte van ratificatie door prins Willem van Oranje van de uitgifte ter bedijking van 
het Heische schor onder Steenbergen, opgesteld door de heeren van Vosmeer dd.
1565, 1566 1 charter
Reg. no. 3443

455-455.3050
Verklaring van ingelanden van den graaf Hendrikspolder, dat zij zich zullen houden 
aan de voorwaarden, bij de uitgifte in 1538 gemaakt. Met bewijs van ontvangst voor
Michiel Piggen, klerk van de stad Steenbergen, van den origineelen koopbrief.
1542 1 charter en 1 stuk
455 1 stuk, 1542

Reg. no. 3059
455.3050 1 charter, 1542

Reg. nos. 2968 en 3050

456.3431 Uitgiftebrief van 400 gemeten gors, grenzende aan de Heenen, den graaf 
Hendrikspolder en de gorzen van de heeren van Vosmeer, door prins Willem van 
Oranje.
1565 1 charter
Reg. no. 3431

457 Verbaal van de aanwijzing van 12 1/2 gemet zoden uit het buitenland van den polder
Kruisland en de tegenovergelegen aanwassen aan dijkgraaf en gezworenen van 
Nieuw-Gastel voor reparatie aan hun dijk. Met brief aan den schout en den 
rentmeester van Steenbergen.
1566 2 stukken
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458.2805 Akte, waarbij Hendrik III, graaf van Nassau, den heeren van Vosmeer toestemming 
geeft den dijk van Mattenburg opnieuw over zijn land te leggen.
1531 1 charter
Reg. nos. 2743 en 2805

459-459.2944
Akte van overeenkomst tusschen Hendrik III, graaf van Nassau en ingelanden van 
de Oude en de Westlanden en de St.-Ontcommerspolder over de bedijking van het 
gors het Zilverhoekje en het Kerkegors (graaf Hendrikspolder). Met bijbehoorende 
stukken.
1537 1 charter en 12 stukken
459 12 stukken
459.2944 1 charter, 1537

Reg. no. 2944

460.1181-460.1928
Vidimus van de uitgifte ter bedijking door de heeren van Breda en Bergen op Zoom 
van het Westland dd. 1376, 1470. Met akte, waarbij ingelanden beloven geen 
dijkwerk uit het land van Breda te zullen halen zonder toestemming van den heer.
1423 2 charters
460.1181 1 charter, 1423

Reg. no. 1181
460.1928 1 charter, 1470

Reg. nos. 710 en 1928

461-461.3309
Akten van overeenkomst tusschen prins Willem van Oranje en de heeren van 
Vosmeer betreffende gemeenschappelijke bedijking van de gorzen van Vosmeer en 
Steenbergen en het leggen van een dam in de kreek tusschen beide, 1550 en 1554. 
Met vidimussen van uitgiften ter bedijking van gorzen bij Tholen 1410 en 1415 en 
verkoop van tienden te Schakerloo en Tholen dd. 1415, 1416 en 1461
1550, 1554 1 charter en 3 stukken
461 3 stukken

Reg. nos. 950, 977, 1021, 1023, 1024, 1047, 1841 en 3216
461.3309 1 charter, 1554

Reg. no. 3309

462 Verklaring van burgemeesters en schepenen van Steenbergen voor den griffier van 
de Rekenkamer, Claes Vierling, dat hij de stukken, genoemd in den inventaris, aan 
welks voet deze verklaring geschreven is, in de gemeentesecretarie heeft gelaten, 
1539. Met inventaris van stukken, aanwezig in de kom van Steenbergen.
1537 2 katerns
De stukken hebben alle betrekking op eigendom en bedijking van verschillende polders en waren 
eigendom van de ingelanden

5 Goederenbeheer.

5 GOEDERENBEHEER.
a Rekeningen.

a Rekeningen.

--- Rekening van den tresorier van de accijnzen en imposten van de stad Steenbergen, 
Nicolaes Peck, 1570. Afgehoord in 1578.
1578 1 deel
Oud inv. nr. 463
De rekening is ingenaaid in toegang 1.08.11, inv.no. 12552, fol. 3
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b Inkomsten uit Heerlijke Rechten.

b Inkomsten uit Heerlijke Rechten.

464.106-464.107
Akten, waarbij de heeren van Breda en Bergen op Zoom het aandeel voor de stad 
Steenbergen in het kuipgeld of de zoutmaat bepalen.
1310 2 charters
464.106 1 charter, 1310

Reg. no. 106
464.107 1 charter, 1310

Reg. no. 107

465.136-465.147
Akte van beleening met het schoutambt voor Boiden Hermansz., 1317. Met vidimus 
en bevestiging door den heer en vrouwe van Breda dd.
1321 2 charters
465.136 1 charter, 1317

Reg. no. 136
465.147 1 charter, 1321

Reg. nos. 136 en 147

466.391-466.537
Akten, waarbij de heeren van Steenbergen en Jacob van Grimmesteyn ten behoeve 
van de stad afstand doen van hun rechten op de school aldaar, 1356. Met akte, 
waarbij Jacob van Grimmesteyn door den pastoor als collator met de school 
begiftigd wordt dd. 1345
1356 5 charters
Zie ook Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 58.
466.391 1 charter, 1345

Reg. no. 391
466.533 1 charter, 1356

Reg. no. 533
466.534 1 charter, 1356

Reg. no. 534
466.535 1 charter, 1356

Reg. no. 535
466.537 1 charter, 1356

Reg. no. 537

--- Kwitantie voor cijnzen en breuken uit 33 bunder moer door Gielys Pietersz. betaald 
aan de vrouwe van Bergen op Zoom.
1351 1 charter
Dit charter is Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 61.
Oud inv. nr. 467
Reg. no. 484

468.600 Akte, waarbij Boyden Volkaert afstand doet van zijn aanspraken op het 
schoutambt.
1361 1 charter
Reg. no. 600

469.896 Vidimus van een octrooi, door de heeren van Breda en Bergen op Zoom verleend 
aan eenige lombarden te Steenbergen dd. 1402
1403 1 charter
Reg. nos. 890 en 896

470.952 Vidimus van de akte, waarbij de heeren van Steenbergen aan de inwoners vrijdom 
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van beden en belastingen verleenen, behoudens enkele uitzonderingen, dd. 1366
1408 1 charter
Reg. nos. 639 en 952

471 Bericht van de stad Steenbergen aan graaf Jan IV van Nassau, dat zij de gevraagde 
bede niet kan opbrengen wegens waterschade.
1460 1 stuk
Reg. no. 1818

472 Stukken uit een proces over het betalen van gruit van bier, opgeslagen in het 
Kruisland bij Steenbergen. Met bijlagen en retroacta.
1491-1524, 1530 1 dossier
Reg. nos. 2522, 2549, 2677, 2726 en 2793
Zie ook de Coll. van Nispen: toegang 1.09.13, inv. no. 85 voor 3 gerelateerde stukken

c Onroerende Goederen.

c Onroerende Goederen.

473.2638, ---
Twee eigendomsbewijzen van aandeelen in de beide molens te Steenbergen, 
afkomstig van Janneke Adriaens dochter van den Brande, 1517. Met oudere akten 
en een memorie dd. 1425, 1438 en 1447
1517 5 charters en 1 stuk
--- 4 charters en 1 stuk

Reg. nos. 1216, 1379, 1551 en 2625
De charters met reg. nos. 1216, 1379, 1551 en 2625 en de memorie bevinden zich in 
de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. nos. 62-65 en 67.

473.2638 1 charter, 1517
Reg. no. 2638

474.2629-474.2653
Twee akten van verkoop elk van 1/8 van de nalatenschap van Boudewijn van Nispen
door Cornelie van Colstere en Jan Colenz. c.s. Met akte van volmacht.
1517 en 1518 3 charters (waarvan 2 aaneengehecht)
474.2629 1 charter, 1517

Reg. no. 2629
474.2653 2 aaneengehechte charters

1 charter, 1518
Reg. no. 2647
1 charter, 1518
Reg. no. 2653

475.3344 Akte, waarbij de rentmeester van Steenbergen 13 gemeten 216 roeden land in den 
graaf Hendrikspolder verbindt voor 2 renten, groot 24 en 18 carolusguldens 
jaarlijks, voor Catrina Aelbrech van der Havene, weduwe van Cornelis Adriaen 
Maesz., en haar kinderen.
1557 1 charter
Reg. no. 3344

476 Rekest van Jeroen Lams aan den prins van Oranje om zijn vee te mogen laten 
grazen in het Dryncvelt op de gorzen van Cakelo, hetgeen hem door den 
rentmeester wordt belet.
c. 1560 1 stuk

477-477.3446
Scheidsrechterlijke uitspraak tusschen den prins van Oranje en Willem de Roovere 
c.s. over eigendom en bedijking van het gors de Triangel en declaratie van kosten 
door arbiters, 1580. Met vidimus van de akte van uitgifte van het gors dd. 1566
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1565, 1580 1 charter en 2 stukken
477 2 stukken

Reg. no. 3528
477.3446 1 charter, vidimus, 1566

Reg. nos. 3437 en 3446
d Renten, Tienden e.a. Inkomsten uit Onroerende Goederen.

d Renten, Tienden e.a. Inkomsten uit Onroerende Goederen.

478.580.1-478.582
Akten, waarbij de heeren van Bergen op Zoom en Breda elkaar beloven geen 
pastoor te Steenbergen te benoemen, die bezwaar heeft tegen de tegenwoordige 
verdeeling der tienden van de Cromwiel, 1359. Met oudere akte, waarbij aan den 
pastoor 1/3 der tienden wordt toegewezen en opdracht aan den rentmeester in dien
zin dd.
1359 4 charters
478.580.1 1 charter, 1359

Reg. no. 580
478.580.2 1 charter, 1359

Reg. no. 580
478.581 1 charter, 1359

Reg. no. 581
478.582 1 charter, 1359

Reg. no. 582

479.690 Akte, waarbij Hendrik van Boutersem, heer van Bergen op Zoom, al zijn inkomsten 
en renten uit Steenbergen en Gastel verbindt voor een rente, groot 20 pond 
tournooisch jaarlijks, door hem ten laste van de stad Steenbergen verkocht.
1371 1 charter
Reg. no. 690

480.1464 Rentebrief, groot 18 grooten 10 1/2 mijt uit een huis en erf, voor de stad 
Steenbergen.
1442 1 charter
Reg. no. 1464

481-481.1803
Stukken betreffende de verdeeling van de tienden te Steenbergen tusschen de 
heeren van Breda en Bergen op Zoom eener-, en den rector van de kerk aldaar 
anderzijds, na de verdeeling van het gemeenschappelijke gebied.
1458 en 1459 5 charters en 2 stukken
481 2 stukken
481.1792 1 charter, 1458

Reg. no. 1792
481.1794 1 charter, 1458

Reg. no. 1794
481.1795 1 charter, 1458

Reg. no. 1795
481.1798 1 charter, 1458

Reg. no. 1798
481.1803 1 charter, 1459

Reg. no. 1803

--- Verklaring aangaande een rentebrief, groot 2 pond jaarlijks ten laste van Bouwen 
van Nispen Jansz., ten behoeve van Gielys Alleyn.
1465 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen, toegang 1.13.09, inv. no. 66.
Oud inv. nr. 482
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Reg. no. 1893

483-483.2174
Stukken betreffende de verdeeling van tienden in het Kruisland tusschen den heer 
van Steenbergen en de kerken en betreffende de stichting van de kerk bij de Kleine 
Sluis.
1474-1516 14 charters (waarvan 2 getransfigeerd) en 14 stukken
483 14 stukken

Reg. nos. 1798, 1996, 2102, 2135, 2145, 2147, 2153, 2159, 2530, 2606, 2608 en 2626
Met memorie en inventaris van de stukken

483.1971 1 charter, 1474
Reg. no. 1971

483.1972 1 charter, 1474
Reg. no. 1972

483.1973 1 charter, 1474
Reg. no. 1973

483.1977 1 charter, 1475
Reg. no. 1977

483.1985 1 charter, 1475
Ontbreekt
Reg. no. 1985

483.1998 1 charter, 1476
Reg. no. 1998

483.1999 1 charter, 1476
Reg. no. 1999

483.2102 1 charter, 1483
Reg. no. 2102

483.2138 1 charter, 1485
Reg. no. 2138

483.2147 1 charter, 1486
Reg. no. 2147

483.2164 1 charter, 1487
Reg. no. 2164

483.2168 1 charter, 1487
Reg. no. 2168

483.2174 2 getransfigeerde charters
1 charter, 1488
Reg. nos. 2147 en 2172
1 charter, 1488
Reg. no. 2174

484.2203, ---
Akte van overeenkomst tusschen graaf Engelbrecht II van Nassau en de stad 
Steenbergen, waarbij hem onder zekere voorwaarden alle inkomsten der stad 
worden afgestaan als betaling van achterstallige rente. Met daartoe gedaan 
verzoek van de stad en antwoord dd.
1491 1 charter en 1 stuk
--- 1 stuk

Reg. nos. 2201 en 2202
Het stuk bevindt zich in de Coll. v. Nispen, toegang 1.13.09, inv. no. 72.

484.2203 1 charter, 1491
Reg. no. 2203

485.2995 Rentebrief, groot 5 carolusguldens jaarlijks uit 17 gemeten land in den polder 
Zilverhoek, voor Korstiaen Gielysz.
1450 1 charter
Reg. no. 2995
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486.3122-486.3350
Twee rentebrieven, groot 4 en 2 carolusguldens jaarlijks; uit 4, 2 en 3 gemeten land 
te Steenbergen, voor Dieric Jacopsz. kinderen, 1546 en 1552. Verkocht aan Wouter 
Jacopsz.
1557 5 charters
486.3122 1 charter, 1546

Reg. no. 3122
486.3263 1 charter, 1552

Reg. no. 3263
486.3332 1 charter, 1556

Reg. no. 3332
486.3341 1 charter, 1557

Reg. no. 3341
486.3350 1 charter, 1557

Reg. no. 3350
e Afgeloste Rentebrieven.

e Afgeloste Rentebrieven.
Zie ook Inv. no. 891

487.783, ---
Akte, waarbij aan graaf Jan van Nassau een rente, groot 6 schellingen 17 engelsche 
jaarlijks, gevestigd op zijn renten uit Steenbergen, wordt verkocht, 1432. Met akte 
van vestiging der rente dd. 1387
1432 2 charters
487.783 1 charter, 1387

Reg. no. 783
--- 1 charter, 1432

Reg. no. 1300
Het charter met reg. no. 1300 bevindt zich in de Coll. v. Nispen: 1.13.09, inv. no. 71.

488.243-488.969, ---
Akten, betreffende den verkoop van 2 renten, groot 14 schellingen 9 grooten 2 oude
engelsche, en 12 schellingen jaarlijks, gevestigd op den cijns van Steenbergen, aan 
graaf Engelbrecht I van Nassau, 1410 en 1411 Met vidimus van de akte dd. 1290, 
waarbij Raso van Gavere, heer van Breda, den cijns aan Godevaert Ver Lietwinen 
zoon van Bergen verkoopt dd. 1333
1410, 1411 4 charters
488.243 1 charter, 1333

Reg. nos. 60 en 243
488.969 1 charter, 1410

Reg. no. 969
--- 2 charters, 1410, 1411

Reg. nos. 968 en 987
De charters nos. 968 en 987 bevinden zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, 
inv. nos. 69 en 70.

489.1598-489.1981
Akte van aflossing van een rente, groot 11 rijnsche guldens 12 stuivers 7 lichte 
engelsche jaarlijks uit den heerencijns te Steenbergen, 1474. Met oudere akten, 
betreffende vestiging en los-baarheid van de rente.
1448 en 1453 5 charters
489.1598 1 charter, 1448

Reg. no. 1598
489.1599 1 charter, 1448

Reg. no. 1599
489.1600 1 charter, 1448

Reg. no. 1600
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489.1696 1 charter, 1453
Reg. no. 1696

489.1981 1 charter, 1475
Reg. no. 1981

490.1982 Akte van aflossing van een rente, groot 17 rijnsche guldens 16 stuivers 11 mijten 
brabantsch jaarlijks uit den heerencijns te Steenbergen.
1475 1 charter
Reg. no. 1982

C Aanhangsel: het archief van de Heeren van Dongen.

C AANHANGSEL: HET ARCHIEF VAN DE HEEREN VAN DONGEN.
1 Aankomsttitels enz. van de heerlijkheid.

1 AANKOMSTTITELS ENZ. VAN DE HEERLIJKHEID.

491.471-491.661
Koopakte van de lage heerlijkheid Dongen met 69 bunder 347 1/2 roede land te 
Dongen en Gilze, door Beatrijs en Roelof van Dalem, met akte van verkoop door 
Willem van Duvenvoorde, 1350. Met vidimussen van de laatste akte dd. 1350 en 
1369 en akte, waarbij de abdis van Thorn de koopers den halve heerencijns 
kwijtscheldt dd.
1350, 1369, 1358 5 charters
491.471 1 charter, 1350

Reg. no. 471
491.472 1 charter, 1350

Reg. no. 472
491.478 1 charter, 1350

Reg. no. 478
491.572 1 charter, 1358

Reg. no. 572
491.661 1 charter, 1369

Reg. no. 661

492.512-492.524
Zoen tusschen graaf Willem V en Roelof van Dalem, waarbij aan deze zijn goederen 
worden teruggegeven. Met kwitantie, groot 2500 schilden, uit hoofde van dien 
zoen betaald.
1355 2 charters
492.512 1 charter, 1355

Reg. no. 512
492.524 1 charter, 1355

Reg. no. 524

493.517-493.566
Akte van beleening van Willem Roelofsz van Dalem, 1357. Met akte van overdracht 
door Willem van Oosterhout dd. 1355 en vidimussen van deze beide akten, van de 
akte van beleening dd. 1329 en van een uitspraak over de leenhulde dd.
1357, 1357 6 charters
De nakomelingen vnn Roelof van Dalem noemen zich nu eens van Dalem, dan weer van Dongen. In 
den Inventaris is door mij steeds de naam van Dalem gebruikt.
493.517 1 charter, 1355

Reg. no. 517
493.559 1 charter, 1357

Reg. no. 559
493.563 1 charter, 1357

Ontbreekt
Reg. nos. 210 en 563

493.564 1 charter, 1357
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Reg. nos. 517 en 564
493.565 1 charter, 1357

Reg. nos. 558 en 565
493.566 1 charter, 1357

Reg. no. 566

494.587-494.593
Scheidsrechterlijke uitspraak door den heer van Breda tusschen Willem, heer van 
Oosterhout, en Roelof van Dalem, waarbij de heerlijkheid Dongen aan den laatste 
blijft. In duplo met twee bijbehoorende stukken.
1360 4 charters (waarvan 2 aaneengehecht)
494.587 Uitspraak van Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, 1360

Reg. no. 587, in duplo, aaneengehecht
1 charter, 1360
1 charter, 1360

494.590 1 charter, 1360
Reg. no. 590

494.593 1 charter, 1360
Reg. no. 593

495.592.1-495.592.2
Magescheid van de goederen van Roelof van Dalem, waarbij zijn zoon Willem 
Dongen en de Zwaluwe krijgt. Met gelijktijdig afschrift.
1360 2 charters
495.592.1 1 charter, 1360

Reg. no. 592
495.592.2 1 charter, 1360

Reg. no. 592, afschrift

496.670 Akte, waarbij Willem van Dalem belooft Willem van Oosterhout een hoeve land in 
het land van Altena op te dragen in ruil voor de manschap van Dongen.
1370 1 charter
Reg. no. 670

497-497.1203
Stukken betreffende de verdeeling tusschen Willem en Roelof van Dalem van de 
nalatenschap van hun ouders, waarbij Willem Dongen krijgt, 1423 en 1424. Met 
bijbehoorende stukken dd.
1416, 1421 en 1422 16 charters (waarvan 6 getransfigeerd) en 2 stukken
497 1 stuk

Reg. no. 1188 en 1189
497.1051 1 charter, 1416

Reg. no. 1051
497.1152 1 charter, 1421

Reg. no. 1152
497.1153 1 charter, 1421

Reg. no. 1153
497.1161 1 charter, 1422

Reg. no. 1161
497.1188 1 charter, 1423

Reg. no. 1188
497.1189 1 stuk, 1423/1424

Reg. no. 1189
497.1195 1 charter, 1424

Reg. no. 1195
497.1197 3 getransfigeerde charters

1 charter, 1422
Reg. no. 1160
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1 charter, 1424
Reg. no. 1196
1 charter, 1424
Reg. no. 1197

497.1199 3 getransfigeerde charters
1 charter, 1422
Reg. no. 1162
1 charter, 1424
Reg. no. 1198
1 charter, 1199
Reg. no. 1199

497.1200 1 charter, 1424
Reg. no. 1200

497.1201 1 charter, 1424
Reg. no. 1201

497.1202 1 charter, 1424
Reg. no. 1202

497.1203 1 charter, 1424
Reg. no. 1203

498.1285-498.1373
Akte, waarbij Jan van Dalem Willemsz. afstand doet van zijn aanspraken op de 
heerlijkheid ten behoeve van zijn broeder Willem tegen 150 gulden jaarlijks daaruit, 
1431 Met akte van aflossing van de 150 gulden dd.
1438 2 charters
498.1285 1 charter, 1431

Reg. nos. 1285
498.1373 1 charter, 1438

Reg. nos. 1373

499.1375 Testament van Willem van Dalem, waarin hij aan zijn broeder Johan Dongen 
vermaakt.
1438 1 charter
Reg. no. 1375

500.1376-500.1377
Wederzijdsche belofte van Roelof en Jan van Dalem om de heerlijkheden Dongen 
en Zwaluwe, nagelaten door hun broeder Willem, samen te deelen.
1438 2 charters
500.1376 1 charter, 1438

Reg. no. 1376
500.1377 1 charter, 1438

Reg. no. 1377
2 Bestuur en rechtspraak.

2 BESTUUR EN RECHTSPRAAK.

--- Privilegebrief, door Roelof van Dalem, heer van Dongen, verleend aan de inwoners 
dier heerlijkheid.
1440 1 charter
Dit stuk bevindt zich in de Coll. v. Nispen: toegang 1.13.09, inv. no. 52.
Oud inv. nr. 501
Reg. no. 1437

502 Mededeeling van schepenen van Dongen aan de stad Brussel, dat Jan van Loon op 
zekere voorwaarden in vrijheid is gesteld.
1443 1 stuk
Reg. no. 1479
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503 Verzoek namens de stad Dordrecht aan den heer van Dongen om een gevangene in 
vrijheid te stellen.
1482 1 stuk
Reg. no. 2090

3 Goederenbeheer.

3 GOEDERENBEHEER.
a Onroerende Goederen.

a Onroerende Goederen.

504.585-504.589
Brieven van deken en kapittel van St. Marie te Breda en van den pastoor te Dongen 
aan den bisschop van Luik en raden van de stad ter verontschuldiging van het niet 
verschijnen van Roelof van Dalem om de uitspraak te hooren in zijn proces over 
zekere goederen.
1360 2 charters
504.585 1 charter, 1360

Reg. no. 585
504.589 1 charter, 1360

Reg. no. 589

505.666 Minuut- akte van uitgifte van de vroenten aan de inwoners van Dongen.
1369 1 stuk
Reg. no. 666

506.933 Akte van uitgifte in erfpacht van 3 loopen zaad land aan Heinrick Peter Lonenz.
1406 1 charter
Reg. no. 933

507.948 Akte, waarbij Roelof, bastaard van Willem van Dalem, aan zijn vader verkoopt wat 
deze hem bij zijn huwelijk heeft meegegeven.
1408 1 charter
Reg. no. 948

508-508.1109
Verzoek van de stad Dantzig aan Willem van Dalem om de weduwe van Bernd 
Hottemundes in het bezit te stellen van 12 bunder 14 roeden moer leengoed, 
wegens overlijden van haar broeder Jacob van Hove, 1420. Met akte van beleening 
dd. 1385
1420 1 charter en 1 stuk
508 1 stuk, 1385

Reg. no. 762
508.1109 1 charter, 1420

Reg. no. 1109

509.1171-509.1174
Akte, waarbij Symon Willems dochter van Dalem afstand doet van haar ouderlijk 
erfdeel ten behoeve van haar broeder Willem. Met akte, waarbij zij een erfcijns, 
groot 9 fransche kronen jaarlijks, laat veranderen in een lijfrente.
1422 2 charters
509.1171 1 charter, 1422

Reg. no. 1171
509.1174 1 charter, 1422

Reg. no. 1174

510.1176 Akte, waarbij Jan en Roelof van Wisschel hun broeder Robbrecht 10 bunder land als 
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vaderlijk erfdeel en de goederen, na te laten door hun moeder, waarborgen.
1423 1 charter
Reg. no. 1176

511.1276 Akte, waarbij Johanna van Wendelnesse afstand doet van haar moederlijk erfdeel 
ten behoeve van Willem van Dalem.
1430 1 charter
Reg. no. 1276

512.1295 Akte, waarbij Gheryt Jan Hagaertsz. Roelof van Dalem Willemsz. het gebruik van 
een zekeren weg naar zijn moeren toestaat.
1431 1 charter
Reg. no. 1295

513.1286-513.1333
Scheidsrechterlijke uitspraak tusschen Willem en Jan van Dalem over de verdeeling 
van de nalatenschap van hun ouders, waarbij Jan o.a. het goed den Ham en 6 
bunder moer krijgt, 1435. Met schepenakte van Leuven tot hetzelfde doel.
1431 2 charters
513.1286 1 charter, 1431

Reg. no. 1286
513.1333 1 charter, 1435

Reg. no. 1333

514.1505-514.1557
Akte van uitkoop van Beatrijs van Dalem, vrouw van Gilles van Wendelnesse, door 
Roelof van Dalem van haar aandeel in de nalatenschap van haar ouders en van haar
broeder Willem, 1447. Met akte van overdracht van de renten, haar bij haar huwelijk
gegeven.
1445 2 charters
514.1505 1 charter, 1445

Reg. no. 1505
514.1557 1 charter, 1447

Reg. no. 1557

515-515.1675
Akte van scheiding tusschen Roelof van Dalem en Cornelis Venedau van de 
nalatenschap van Cornelis' vrouw Elizabeth, Willem van Dalems bastaarddochter, 
1452. Met huwelijksvoorwaarden van 1440, kwijtschelding van het daarbij 
toegezegde dd. 1441 en twee akten, waarbij 1 1/2 sestertie rogge jaarlijks uit het 
goed de Molenvloed wordt verkocht dd. 1450 en 1452
1452 1 katern en 2 getransfigeerde charters
515 1 katern

Reg. nos. 1436, 1450 en 1681
515.1675 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1450
Reg. no. 1652
1 charter, 1452
Reg. no. 1675

--- Akte van verkoop van 34 roeden moer tusschen Loon en Dongen door Anthonys, 
heer van Hoog- en Aardswoud, aan den abt van Egmond, 1468. Met bevestiging 
van de grens door den heer van-Loon dd. 1468 en transportakte van 5 hond moer in
's Grevelduin door Aert die Rode aan den abt dd.
1478 2 stukken
Deze stukken bevinden zich in de Coll. v. Nispen, toegang 1.1309, inv no. 56.
Oud inv. nr. 516
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Reg. nos. 1909, 1913 en 2039

517.1990 Akte van verpachting van 16 morgen land aan Geryt van Diemerbroek.
1475 1 charter
Reg. no. 1990

518.2061 Akte, waarbij Cornelis Lambrecht Winenz. Joost van Dalem erfelijk het gebruik van 
een zekeren weg naar zijn weiland toestaat.
1479 1 charter
Reg. no. 2061

519.2468 Eigendomsbewijs voor Jan Jacop Heymansz. van 1 bunder moer, afkomstig van Jan 
Embrecht Wijnsz., 1506. Met oudere verkoopakten dd. 1500 en 1498
1506 3 aaneengehechte charters

1 charter, 1498
Reg. no. 2300
1 charter, 1500
Reg. no. 2385
1 charter, 1506
Reg. no. 2468

b Renten en andere Inkomsten uit Onroerende Goederen.

b Renten en andere Inkomsten uit Onroerende Goederen.

520 Akte van verkoop van 3 hoeven moer aan de Premonstratenser nonnen te Breda 
met behoud van een cijns.
1380 1 stuk
Reg. no. 744

521 Akte, waarbij Willem van Dalem 10 schellingen jaarlijks uit een hoeve moer krijgt, 
1387. Verkocht aan Peeter Poelman.
1399 1 stuk
Reg. no. 779 en 867

522.1001 Akte van uitwinning van een erfpacht van 17 loopen rogge jaarlijks uit een huis en 
erf en uit 1 bunder land ten behoeve van Willem van Dalem.
1412 1 charter
Reg. no. 1001

523.1238 Erfpachtbrief, groot 4 loopen rogge jaarlijks uit een huis, voor Lijsbet Willem 
Witbols dochter, vrouw van Jan Evergheer.
1428 1 charter
Reg. no. 1238

524.1274 Pachtakte van de tienden, die de Commandeur van ter Braake in Dongen bezit, voor
6 jaar.
1430 1 charter
Reg. no. 1274

525.1350 Erfpachtbrief, groot 8 loopen rogge jaarlijks uit een hoeve land, 1425. Verkocht aan 
Roelof van Dalem Willemsz.
1436 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1425
Reg. no. 1217
1 charter, 1436
Reg. no. 1350

526.1462-526.1463
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Akte, waarbij Heinric Peter Lonenz. ten behoeve van zijn kleinzoon Jan Peter Jan 
Heerenz. het onderpand van een erfpacht van 2 loopen rogge jaarlijks, vermeerdert 
met een erfpacht van 1 loop rogge jaarlijks, 1442. Met verklaring van schepenen 
aangaande vererving en vestiging van de erfpacht.
1442 2 charters
526.1462 1 charter, 1442

Reg. no. 1462
526.1463 1 charter, 1442

Reg. no. 1463

527.1782 Erfpachtbrief, groot 4 loopen rogge jaarlijks uit 5 loopen zaad land, voor Roelof van 
Dalem.
1458 1 charter
Reg. no. 1782

528.2322 Erfpachtbrief, groot 2 1/2 loop rogge jaarlijks uit een loop zaad land, voor Joost van 
Dalem.
1499 1 charter
Reg. no. 2322

529.2326 Erfpachtbrief, groot 10 loopen rogge jaarlijks uit 19 loopen zaad, 19 roeden weiland, 
voor Joost van Dalem.
1499 1 charter
Reg. no. 2326

c Uitgegeven Renten.

c Uitgegeven Renten.

--- Akte, waarbij Willem van Dalem, heer van Dongen, belooft zijn broeder Roelof een 
jaargeld uit de heerlijkheid te zullen geven.
1424 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen, toegang 1.13.09, inv. no. 54.
Oud inv. nr. 530
Reg. no. 1204

--- Rentebrief, sprekende van 50 rijnsche guldens jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheid
Dongen; ten behoeve van Wouter Bauw van den Eeckhove.
1449 1 stuk
Dit stuk bevindt zich in de Coll. v. Nispen; toegang 1.13.09, inv. no. 53.
Oud inv. nr. 531
Reg. no. 1617

d Onroerende Goederen buiten de Heerlijkheid gelegen.

d Onroerende Goederen buiten de Heerlijkheid gelegen.
aa Land van Altena.

aa Land van Altena.

532.357 Belofte van Staesken van Riede, dat hij den heer van Dongen 13 morgen land zal 
geven.
1343 1 charter
Reg. no. 357

533.519 Vidimus van de akte, waarbij graaf Willem V van Holland Willem van Oosterhout en
Roelof van Dalem herstelt in het bezit van hun goederen in Altena en Dalem, die zij 
in den oorlog verloren hebben aan Jan van Arkel dd. 1355.
1355 1 charter
Reg. nos. 518 en 519
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bb Land van Dalem.

bb Land van Dalem.

534.706 Eigendomsbewijs van 11 morgen land in Dalem voor de dochter van Diederic 
Aerntsz. van Ghellichem, afkomstig van Aernt van Ghellichem.
1375 1 charter
Reg. no. 706

535.788 Eigendomsbewijs voor Jan, heer van Dalem, van een weerd in Schimmenoord, 
afkomstig van Arnt van Dalem.
1388 1 charter
Reg. no. 788

536.796 Eigendomsbewijs voor Jan, heer van Dalem, van 31/2 morgen land in Stade, 
afkomstig van Peter die Hole.
1390 1 charter
Reg. no. 796

537.824 Eigendomsbewijs van een hofstede in Dalem voor Jordaen Roelofsz.
1394 1 charter
Reg. no. 824

cc Bezooien.

cc Bezooien.

538 Huwelijksvoorwaarden tusschen Catherine van Bezooien en Jan Willemsz. van 
Dongen, waarbij den laatste eenige goederen te Bezooien worden toegezegd.
1432 1 katern
Reg. no. 1298

dd Geertruidenberg.

dd Geertruidenberg.

539.327 Akte, waarbij Willem van Duvenvoorde Boudewijn van den Poele met een huis 
beleent.
1341 1 charter
Reg. no. 327

540.636-540.669
Transportakte voor Beatrijs van Dongen, weduwe van Roelof van Dalem, van de 
helft van een huis en 3 1/2 pond uit de andere helft, afkomstig van Bouden van 
Ghent Pietersz. van Ghiesen en Jan Best Jansz., 1370. Met oudere pandingsakte van 
het huis dd.1365
1370 2 charters
540.636 1 charter, 1365

Reg. no. 636
540.669 1 charter, 1370

Reg. no. 669

541.671-541.672
Transportakten voor Beatrijs van Dongen, weduwe van Roelof van Dalem, van 1/2 
en 1/4 van een huis en erf, afkomstig van heer Baynier, priester, Ludeken Stoke en 
Mechteld van Drongelen.
1370 2 charters
541.671 1 charter, 1370

Reg. no. 671
541.672 1 charter, 1370

Reg. no. 672
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542.673 Akte, waarbij Willem van Oosterhout in het bezit wordt gesteld van het aan Herman
Haec en jonge Jan Cortrijc toebehoorende aandeel in een huis.
1370 1 charter
Reg. no. 673

543.722 Akte, waarbij Jan van Dalem een huis verhuurt aan zijn moeder Beatrijs van Dalem.
1377 1 charter
Reg. no. 722

544 Taxatie van vaste goederen, erfpachten en cijnzen, toebehoorende aan een 
ongenoemde en gelegen te Geertruidenberg, 's-Gravenmoer, Steelhoven en 
Zonzeel.
14/15e eeuw 1 stuk

ee Standhazen.

ee Standhazen.

545.764 Akte, waarbij Willem van Drimmelen het huis te Standhazen met 12 morgen land 
aan zijn moeder Clemense geeft als onderpand voor hetgeen hij haar schuldig is van
het veer en de visscherij.
1385 1 charter
Reg. no. 764

ff Tilburg.

ff Tilburg.

546.813-546.846
Eigendomsbewijs voor Willem van Dalem van het goed Berchem of Lichtenberg, 
afkomstig van Willem van Berchem, 1395. Met oudere verkoopakten van gedeelten 
daarvan.
1392-1395 7 charters
546.813 1 charter, 1392

Reg. no. 813
546.814 1 charter, 1393

Reg. no. 814
546.816 1 charter, 1393

Reg. no. 816
546.820 1 charter, 1394

Reg. no. 820
546.821 1 charter, 1394

Reg. no. 821
546.822 1 charter, 1394

Reg. no. 822
546.846 1 charter, 1395

Reg. no. 846

547.902 Cijnsbrief, groot 50 nieuwe guldens jaarlijks uit de hoeve Lichtenberch, voor het 
klooster St. Clara te 's-Hertogenbosch. Gecancelleerd.
1403 1 charter
Reg. no. 902

548-548.2015
Verklaring van Jan van Dalem Jansz., dat de hoeve Lichtenberg bij 
huwelijksvoorwaarden aan Odilia van Dalem is meegegeven. Met afschrift van de 
huwelijksvoorwaarden van 1457 in duplo en akten betreffende verschillende 
erfpachten, die uit de hoeve betaald worden aan Roelof van Dalem dd. 1432 en 
1452.
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1477 4 charters en 3 stukken
548 3 stukken

Reg. nos. 1764 en 1771
548.1306 1 charter, 1432

Reg. no. 1306
548.1668 1 charter, 1452

Reg. no. 1668
548.1669 1 charter, 1452

Reg. no. 1669
548.2015 1 charter, 1477

Reg. no. 2015

549.1037-549.999
Twee akten, waarbij het goed de Erdborn in erfpacht wordt gegeven resp. aan 
Willelmus Mol en aan Geryt Geryt Cryllaertsz., 1412 en 1415. Met twee akten van 
aflossing van een erfpacht uit dat land dd. 1415.
1415 4 charters
549.999 1 charter, 1412

Reg. no. 999
549.1037 1 charter, 1415

Reg. no. 1037
549.1038 1 charter, 1415

Reg. no. 1038
549.1041 1 charter, 1415

Reg. no. 1041

550.2021 Eigendomsakte van 1 1/2 loop zaad land voor Godeld Jan Claeus ' dochter geheeten 
Goelt van Heyst.
1477 1 charter
Reg. no. 2021

gg Vleuten.

gg Vleuten.

551.1489-551.1531
Eigendomsbewijs van 1/4 van 4 morgen land, en een rente van 1 fransch schild 
jaarlijks uit de 4 morgen voor Steven van Zuylen van Nievelt, 1446. Met 
vestigingsbrief van de rente dd. 1439 en bevestiging door den bisschop van Utrecht 
dd.
1443 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
551.1489 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1439
Reg. no. 1401
1 charter, 1443
Reg. no. 1489

551.1531 1 charter, 1446
Reg. no. 1531

hh Woudrichem.

hh Woudrichem.

552.345 Akte van vrijwaring door verschillende personen van de goederen, door Willem van 
Dongen gekocht van Brien van Honswijk.
1342 1 charter
Reg. no. 345

e Inkomsten uit Goederen buiten de Heerlijkheid.

e Inkomsten uit Goederen buiten de Heerlijkheid.

553.449 Belofte aangaande aflossing aan Willem van Duvenvoorde van een rente, groot 20 
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pond tournooisch jaarlijks, gevestigd Dedelhoven aan de Dieze, door Robbrecht 
van Wisschel en Jan van Uppel.
1349 1 charter
Reg. no. 449

554.1906 Cijnsbrief, groot 20 rijnsche guldens jaarlijks uit een hoeve te Dinter en uit het goed 
Wyelshem te Orten, voor Roelof van Dalem.
1468 1 charter
Reg. no. 1906

555.728 Vidimus van de akte van beleening van Clemense, vrouw van Jan van Drimmelen, 
met 50 pond zwarte tournooizen uit de tienden te Drimmelen dd.
1340, 1378 1 charter
Reg. nos. 312 en 728

556 Bevel van den aartsdiaken van de Kempen aan Willem Jansz. van Gilze om Floris 
Tielmansz., pastoor te Dongen, 17 gouden realen aan achterstalligen cijns uit land in
Tilburg te betalen.
1478 1 stuk
Reg. no. 2048

f Schuldvorderingen.

f Schuldvorderingen.
aa Inschulden.

aa Inschulden.

557.464 Akte, waarbij Willem van Duvenvoorde belooft Willem Roelofsz. van Dalem 150 
tournooizen te geven.
1350 1 charter
Reg. no. 464

558.596 Akte van schadeloosstelling voor Roelof van Dalem voor een borgtocht ten 
behoeve van Otto, heer van Arkel.
1360 1 charter
Reg. no. 596

559.766 Akte van schadeloosstelling voor Willem van Dongen voor een borgtocht ten 
behoeve van Willem van de Lek.
1385 1 charter
Reg. no. 766

560.777 Akte, waarbij aan Ave, weduwe van Floris van Dalem, haar rechten op de persoon 
en goederen van Coen van Oosterwijk gereserveerd worden wegens een schuld van 
300 oude schilden, 1387. Met schuldbekentenis dd. 1386
1386 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1386
Reg. no. 768
1 charter, 1387
Reg. no. 777

561.815 Akte van schadeloosstelling voor Willem van Oosterhout voor een borgtocht ten 
behoeve van Danel van den Poele en zijn vrouw Janne Spinoet.
1393 1 charter
Reg. no. 815

562.1709 Belofte van Ghoeswijn die Coster, dat hij met zijn gezin de heerlijkheid Dongen op 
bevel zal verlaten met achterlating van vee en zaaigewassen, wegens schuld aan 
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Roelof van Dalem.
1455 1 charter
Reg. no. 1709

563.1963 Schuldbekentenis, groot 20 rijnsche guldens, van Dirk van Haestrecht, heer van 
Loon op Zand, voor Roelof van Dalem.
1473 1 charter
Reg. no. 1963

564-564.2093
Dagvaarding voor de kinderen van Jan van Gilze wegens het niet betalen van een 
rente, groot 14 1/2 gulden en 1 1/2 mud rogge jaarlijks, aan Joost van Dalem en 
deurwaardersrelaas, 1483. Met oudere kwitantie dd.
1479 3 charters
564.2050 1 charter, 1479

Reg. no. 2050

564-564.2093
2 oorspronkelijk aaneengehechte charters
564.2093 1 charter, 1483

Reg. no. 2093
564 1 charter, 1483

Reg. no. 2095
bb Schuldbekentenissen.

bb Schuldbekentenissen.

565.785 Schuldbekentenis, afkomstig van Willem van Dalem en Sophie van Salmen, groot 
16 pond jaarlijks, als lijfrente ten behoeve van Beatrijs van Dalem.
1387 1 charter
Reg. no. 785

566.929-566.939
Stukken betreffende den gerechtelijken verkoop van een aantal roerende goederen 
van Willem van Dalem Roelofsz. wegens een schuld, groot 300 franschen kronen, 
aan Jan van Coudenberg.
1406 5 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
566.929 1 charter, 1406

Reg. no. 929
566.930 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1406
Reg. no. 928
1 charter, 1406
Reg. no. 930

566.938 1 charter, 1407
Reg. no. 938

566.939 1 charter, 1407
Reg. no. 939

567.1378 Schuldbekentenis van Roelof van Dalem, groot 1000 pond toursche grooten, voor 
Roelof en Wouter van Wisschel en Willem van Ghestel.
1438 1 charter
Reg. no. 1378

cc Kwitanties.

cc Kwitanties.

568.571 Kwitantie, groot 4 pond, uitbetaald aan Heyn Lappe, door Roelof van Dalem.
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1358 1 charter
Reg. no. 571

569.575 Kwitantie, groot 12 1/2 brugsch schild, uitbetaald aan Johan van Endenich en Hughe 
van Loenersloot door Roelof van Dalem.
1359 1 charter
Reg. no. 575

570.588 Kwitantie, groot 350 brugsche schilden, uitbetaald aan Willem van Oosterhout door
Roelof van Dalem.
1360 1 charter
Reg. no. 588

571.606-571.609
Twee kwitanties, groot 2 pond en 100 schilden, uitbetaald aan Gijsbrecht die Scoen 
door de erfgenamen van Roelof van Dalem.
1361 en 1362 2 charters
571.606 1 charter, 1361

Reg. no. 606
571.609 1 charter, 1362

Reg. no. 609

572.819 Kwitantie, groot 50 vlaamsche mottoenen, uitbetaald aan broeder Hector Volkard 
door Roelof van Dalem.
vóór 1394 1 charter
Reg. no. 819

573.1311 Schuldbekentenis ten laste van Willem van Dalem, groot 100 gulden en 7 sestertiën 
rogge jaarlijks, ten behoeve van Beatrijs van Wendelnesse. Gecancelleerd.
1433 1 charter
Reg. no. 1311

574.1386 Kwitantie voor Roelof en Jan van Dalem voor de legaten, door hun vader vermaakt 
aan Johanna, gravin van Nassau, en haar zoon Jan.
1438 1 charter
Reg. no. 1386

575-575.1450
Kwijtschelding voor Jan en Roelof van Dalem voor hetgeen zij Elizabeth, Willem van
Dalems bastaarddochter, bij haar huwelijk met Cornelis Venedau hebben 
toegezegd. Met afschrift uit de 15e eeuw.
1441 1 charter en 1 stuk
575 1 stuk, 1441

Reg. no. 1450
575.1450 1 charter, 1441

Reg. no. 1450

576 Kwitantie, groot 10 nobels, uitbetaald door Roelof van Dalem aan Lijsbeth Cluetinx 
als termijn van haar lijfrente.
1462 1 stuk
Reg. no. 1845

577 Kwitantie, groot 17 rijnsche guldens, uitbetaald aan Geryt Cristus door de 
erfgenamen van Roelof van Dalem.
1477 1 stuk
Reg. no. 2018
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578 Kwitantie, groot 250 gulden, uitbetaald aan Roelof van Dalem Jansz. en zijn moeder
door Roelof van Dalem Willemsz.
1478 1 stuk
Reg. no. 2034

579-579.2083
Twee kwitanties voor Joost van Dalem, elk van twee termijnen van een rente, groot 
2 1/2 nobel jaarlijks, uitbetaald aan Jacop van den Wijngaerde.
1481 en 1482 1 charter en 1 stuk
579 1 stuk, 1482

Reg. no. 2089
579.2083 1 charter, 1481

Reg. no. 2083

580 Kwitantie van de helft van een cijns van 7 1/2 nobel jaarlijks, uitbetaald aan Jan van 
Wisschel door Joost van Dalem.
1484 1 stuk
Reg. no. 2127

4 Patronaatsrechten.

4 PATRONAATSRECHTEN.
De Kerk te Dongen.

De Kerk te Dongen.

581.365 Akte van overeenkomst tusschen Willem van Duvenvoorde en de abdij van 
Tongerloo, waarbij eerstgenoemde de tienden van 15 hoeven moer te Bezooien in 
erfpacht krijgt en de gift en het patronaat van de kerk te Dongen erfelijk behouden 
zal.
1343 1 charter
Reg. no. 365

582.1233 Belofte van Jan Kockelberch, pastoor, dat hij de kerk bedienen zal op de met Willem
van Dalem overeengekomen voorwaarden.
1427 1 charter
Reg. no. 1233

5 Stukken van persoonlijken aard.

5 STUKKEN VAN PERSOONLIJKEN AARD.

583.771-583.776.2
Twee uitspraken van den officiaal van Luik over de wettigheid van de huwelijken 
van Willem van Dalem.
1386 3 charters
583.771 1 charter, 1386

Reg. no. 771

583.776 2 identieke charters, 1386
Reg. no. 776, in duplo
583.776.1 Charter 1
583.776.2 Charter 2

584.888 Volmacht van het klooster St. Clara te Brussel voor twee personen om in overleg 
met Willem van Dalem de goederen van het klooster in Holland te beheeren.
1401 1 charter
Reg. no. 888
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585.954 Belofte van Heinric van Eyke Petersz. aan Willem van Dalem, dat hij zich van 
verdere feitelijkheden zal onthouden.
1408 1 charter
Reg. no. 954

586.1066 Akte, waarbij Willem van Dalem en Sophia van Salmen van den kardinaal- bisschop 
van Albano verlof krijgen een biechtvader te kiezen, die hun absolutie mag 
verleenen.
1418 1 charter
Reg. no. 1066

587.623 Huwelijksvoorwaarden van Ghysebrecht van Hoekelem en Bele van Dalem.
1363 1 charter
Reg. no. 623

588.1241 Akte van wettiging van het huwelijk tusschen Roelof van Dalem en Jutta van 
Diemerbroek door den officiaal van Luik.
1428 1 charter
Reg. no. 1241

589 Afrekening tusschen Margriet van Haeren, weduwe van Jan van Dalem, en Roelof 
van Dalem, 1457. Met extract uit het testament van Jan van Dalem en memorie van 
Roelof als verweerder tegen Jan Jansz. van Dalem over verantwoording van door 
hem gevoerde administratie.
c. 1457 3 stukken

590.926 Verklaring van Ermzont van Dalem en Jan van Woudenberch, dat zij voldaan zijn 
van hetgeen Ermzont bij haar huwelijk was toegezegd.
1405 1 charter
Reg. no. 926

591.857 Opdracht van den kardinaal-priester van St. Suzanna aan den elect van Luik om, na 
onderzoek en op zekere voorwaarden, aan de vier onwettige zoons van Willem van 
Dalem dispensatie te verleenen en hen tot de wijdingen toe te laten.
1397 1 charter
Reg. no. 857

592.935 Akte, waarbij Roelof Willemsz. van Dalem de tonsuur wordt verleend.
1406 1 charter
Reg. no. 935

593.772 Huwelijksvoorwaarden tusschen Jan van Dalem Florensz. en Margriete, dochter van
Jan van Brakel Ricoudsz.
1386 1 charter
Reg. no. 772

594 Verzoek van de stad Antwerpen aan schout en schepenen van Oosterhout om 
eenige personen aldaar te verhooren naar aanleiding van een zeker proces tusschen
Joost van Dalem en Jan Mathijssensz.
1483 1 stuk
Reg. no. 2094

595 Getuigenverklaring van schepenen van Oosterhout aangaande de ontvoering van 
Peterken Peter Vrancken dochter door Jan Michielsz. en Jan, Joost van Dalems 
bastaardzoon.
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1499 1 stuk
Reg. no. 2333

596 Huwelijksvoorwaarden tusschen Herman Heiger en Odilia Roelofs dochter van 
Dalem.
1457 1 stuk
Reg. no. 1764

597 Extract-testament van Geryt van Assendelft en zijn vrouw Beatrijs van Dalem.
1453 1 stuk
Reg. no. 1690

598 Twee brieven van Philips Ruychrock van de Werve aan zijn schoonzoon Jan van 
Dalem, heer van de Zwaluwe, over de ongeregeldheden, door de Kabeljauwschen 
in den Haag bedreven.
1479 2 stukken
Reg. nos. 2060 en 2062

599 Ontvangbewijs voor Willem van Dalem van een aantal kleederen en kleinoodiën, 
overgedragen aan Marie Ruychrock van de Werve, weduwe van zijn broeder Jan.
1480 1 stuk
Reg. no. 2069

6 Varia.

6 VARIA.

600.1569 Bevel tot afkondiging van Johannes Tierloet als rector van een kapelanie in de kerk 
te Kattendijke.
1447 1 charter
Reg. no. 1569

601 Berekening van onkosten, gemaakt door Pauwels van Haestrecht, heer van Loon op
Zand, in zijn proces tegen heer Dirc van de Merwede en vervolgens tegen diens 
bastaardzoon Claes, heeren van Baardwijk, over het stukslaan van zekere verlaten 
en bruggen door de laatsten.
c. 1459 1 stuk
Dirk van de Merwede, die een bastaardzoon Nicolaas had, stierf in 1459

602.1891 Volmacht voor Peter van Wisschel, schout van Tilburg, van de bedezetters aldaar 
om voor hen op te treden in hun proces tegen de bedezetters van Heukelom en 
Enschot.
1465 1 charter
Reg. no. 1891

V Geertruidenberg.

V GEERTRUIDENBERG.
De stukken, onder dit hoofd bijeengebracht, vormen tot 1558 het archief van den kastelein en eerst 
daarna een heerlijkheidsarchief. Het kasteleinschap, waaraan de lage en de middelbare rechtspraak 
was verbonden, alsmede de benoeming van den schout, werd door graaf Willem III in 1323 aan 
Willem van Duvenvoorde gegeven als een recht leen en door dezen als een onversterfelijk leen aan 
Jan van Polanen. Bij het verdrag, in 1421 gesloten tusschen Jacoba van Beieren als vrouwe, haar 
zwager Philips als ruwaard van Brabant en het land van Brabant zelf eener-, en Jan van Beieren voor 
Holland anderzijds, werd aan graaf Engelbrecht van Nassau opgedragen de stad van wege Holland, 
en het slot van wege Brabant te bewaren, waarvoor hij van de Staten van Brabant een jaargeld 
ontving. Toen Philips de Goede het bestuur over Brabant en Holland in één hand vereenigde, 
ontsloeg hij, op aandringen van zijn Raad in Holland en eenige steden, die zoowel het slot als de stad
voor Holland wilden hebben, graaf Engelbrecht van zijn verplichtingen jegens Brabant, liet hem in 
1444 slot en stad beide ontruimen en stelde Bauduin n'Oignies, gouverneur van Rijsel, aan als 
kastelein. Na diens vrijwilligen afstand en op diens verzoek werd in 1452 met graaf Jan wederom een
Nassau aangesteld, maar slechts voor het leven, terwijl bij de verzoening tusschen hertog Philips en 
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graaf Jan in 1456, uitdrukkelijk werd bepaald, dat het burggraafschap aan den hertog bleef. 
Weliswaar werden ook daarna geregeld de Nassaus met het kasteleinschap bekleed, doch de 
bevoegdheden waren evenmin als de erfelijkheid meer onaantastbaar. Engelbrecht II kreeg van de 
"appendances" "tant qu' il nous plaira", hetgeen zeggen wilde, dat Karel de Stoute zich bij 
Engelbrechts aanstelling in 1475 de voornaamste, n.l. de beschikking over het schoutambt, 
voorbehield. Dit alles veranderde, toen 5 Mei 1558 de prins van Oranje het pandheerschap kocht van 
Splinter van Hargen, heer van Oosterwijk, aan wien Philips II het in Januari van hetzelfde jaar 
verkocht had. Een proces over de aflosbaarheid van de pandschap, in 1668 ontstaan tusschen 
Willem III en de Staten van Holland, eindigde in 1672 met de beleening van Willem III

A Het kasteleinschap.

A HET KASTELEINSCHAP.

603.269 Vidimus van de akte, waarbij graaf Willem III van Holland Jan I van Polanen het slot 
en het gerecht van de stad Geertruidenberg met 100 pond hollandsch jaarlijks en de
ambachten Almonde, Dubbelmonde, Twintighoeven en Waspik, 25 pond 
hollandsch aan tienden te Hazerswoude, 8 hoeven moer te Nootdorp en 28 morgen
land, geheeten het Geerland, belooft bij kinderloos overlijden van Willem van 
Duvenvoorde dd. 1330.
1336 1 charter
Reg. nos. 219 en 269

604.417 Akte, waarbij Willem van Duvenvoorde Jan II van Polanen het burggraafschap van 
Geertruidenberg met 200 pond tournooisch jaarlijks en het gerecht geeft als erfelijk 
leen van Holland, benevens de heerlijkheden Almonde en Dubbelmonde.
1347 1 charter
Reg. nos. 401 en 417

605-605.546 Zoen tusschen graaf Willem V van Holland en Jan II van Polanen dd. 1356, waarbij 
deze bevestigd wordt o.m. in het bezit van zijn goederen, geërfd van Willem v. 
Duvenvoorde maar hem het burggraafschap ontnomen wordt en berekening van 
de 2000 schilden, die Jan van Polanen uit hoofde van den zoen moet betalen dd. 
1360
1356 1 charter en 1 katern
In de berekening wordt opgesomd, wat Jan van Polanen aan graaf Willem en hertog Albrecht heeft 
geleend, onkosten wegens dienstreizen en verliezen aan inkomsten tijdens den oorlog, wegens het 
niet teruggeven van in beslag genomen goederen daarna, tot 1360
605 1 katern
605.546 1 charter, 1356

Reg. no. 546

606.1062 Vidimus van de akte, waarbij graaf Willem III van Holland Willem van Duvenvoorde 
het schoutambt van Geertruidenberg geeft en hem de steenen schenkt voor het 
door Willem van Duvenvoorde te bouwen steenen huis, waarmede deze beleend 
zal worden, dd. 1323.
1417 1 charter
Reg. nos. 155 en 1062

607.1111 Vidimus van de akte, waarbij graaf Willem III van Holland Jan II van Polanen beleent
met het slot van Geertruidenberg met 100 pond hollandsch jaarlijks en het gerecht 
dd.
1344, 1420 1 charter
Reg. nos. 379 en 1111

608-608.1118
Verklaring van hertog Jan van Beieren dat, ingevolge het bestand, door hem 
gesloten met Jacoba van Beieren en Philips van Brabant, graaf Engelbrecht van 
Nassau de stad Geertruidenberg voor hem in bewaring zal houden. Met minuut van



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 131

de akte van den kant van graaf Engelbrecht.
1421 1 charter en 1 stuk
608 1 stuk

Minuut, reg. no. 1119
608.1118 1 charter, 1421

Reg. no. 1118

609 Verklaring van Jan van Rotselaer, drost van Brabant, dat een deel der edelen en 
steden het slot van Geertruidenberg aan graaf Engelbrecht I van Nassau ter 
bewaring heeft gegeven voor 1100 kronen jaarlijks, 1429. Met rekening ten behoeve 
van het gemeene land van Brabant van den onderkastelein Heinrick van 
Ringelberch over de jaren 1421-1424 en kladrekening over de jaren 1421-1426.

1 katern en 2 stukken
Reg. no. 1246

610-610.1402
Vidimus van de akte dd. 1439, waarbij de raad van den hertog van Bourgondië graaf
Engelbrecht I van Nassau dagvaardt om de stad Geertruidenberg benevens eenige 
leengoederen en moeren aan den hertog over te dragen, 1439. Met brieven van den 
raad en twee minuten van den graaf aan steden, ridderschap en geestelijkheid van 
Brabant.
1438 en 1439 1 charter en 5 stukken
610 5 stukken

Reg. nos. 1381, 1390-1393 en 1399
610.1402 1 charter, 1439

Reg. no. 1402

611 Bevelschrift van de hertogin van Bourgondië voor graaf Engelbrecht I van Nassau 
om zich te komen verantwoorden over het niet ontruimen van stad en slot van 
Geertruidenberg.
1444 1 stuk
Reg. no. 1498

612-612.1502
Akte, waarbij Philips van Bourgondië graaf Jan van Nassau ontslaat van zijn 
verplichtingen jegens de Staten van Brabant aangaande de bewaring van stad en 
slot van Geertruidenberg. Met afschrift van een verzoek van de raden van den 
hertog tot ontruiming dd. 1439.
1445 1 charter en 1 stuk
612 1 stuk, 1439

Reg. no. 1408
612.1502 1 charter, 1445

Reg. no. 1502

613.1667 Akte van aanstelling als kapitein en kastelein voor het leven voor graaf Jan IV van 
Nassau.
1452 1 charter
Reg. no. 1667

614.1727-614.1738
Akte van verzoening tusschen Philips van Bourgondië en graaf Jan IV van Nassau, 
waarbij de hertog zich de beschikking over het burggraafschap voorbehoudt en 
ordonnantie voor den rentmeester van Gouda tot uitbetaling van een lijfrente aan 
graaf Jan. 1456. Met akte van volmacht voor diens commissarissen dd.
1455 3 charters (waarvan 2 aaneengehecht)
614.1727 1 charter, 1455
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Reg. no. 1727
614.1738 2 aaneengehechte charters

1 charter, 1456
Reg. no. 1738
1 charter, 1456
Zonder regestnummer, zie notabene van reg. no. 1738

615.1983 Akte van aanstelling als kapitein en gouverneur van Geertruidenberg voor graaf 
Engelbrecht II van Nassau.
1475 1 charter
Reg. no. 1983

B Het pandheerschap.

B HET PANDHEERSCHAP.

616-616.3354
Kwitantie voor de rente over 10 jaar, uitbetaald door den prins van Oranje aan de 
abdij van Rijnsburg en aan Splinter van Harghen uit hoofde van de pandschap van 
Geertruidenberg, 1567. Met akte van verpanding door Philips II aan Splinter van 
Harghen, heer van Oosterwijk, dd. 1558
1558 1 stuk en 1 charter
De prins betaalde de pandschap met overneming van twee obligaties ten laste van het rentambt 
Noord-Holland en ten behoeve van de abdij Rijnsburg en Jacob, heer van Wijngaerden, welke laatste
zijn rechten had. overgedragen aan Splinter van Hargen
616 1 stuk, 1567

Reg. no. 3472
616.3354 1 charter, 1558

Reg. no. 3354

617 Akte van inbezitneming van Geertruidenberg voor Philips II door Peter van 
Quaderebbe als gouverneur over de in beslag genomen goederen van den prins van
Oranje. Met berekening van hetgeen de koning aan inkomsten zou kunnen 
ontvangen uit de stad Geertruidenberg en van de visscherij van Alleuse.
1568 2 stukken
Reg. no. 3480

C Verhouding tot den landsheer.

C VERHOUDING TOT DEN LANDSHEER.

618.61 Uitspraak van graaf Floris V tusschen Geertruidenberg en de ambachtsheeren van 
Zuid-Holland over het poorterschap.
1290 1 charter
Reg. no. 61

619.267 Bevel van graaf Willem III aan Willem van Duvenvoorde en de stad Geertruidenberg
om de vleeschhouwers, wantsnijders en andere kooplieden op marktdag in de hal 
te doen staan en huur aan den rentmeester van Zuid-Holland te doen betalen.
1355 1 charter
Reg. no. 267

620.398 Vergunning van gravin Margaretha voor de stad om de Made in erfcijns uit te 
geven.
1346 1 charter
Reg. no. 398

621.488 Vrijgeleide van graaf Willem V voor Philips van Polanen, burchzaat van het slot te 
Geertruidenberg, na zijn capitulatie.
1352 1 charter
Reg. no. 488
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622 Brief van graaf Jan IV van Nassau aan de stad Geertruidenberg en minuutbrieven 
aan stadhouder en raden in Holland en den Raad van Brabant over de vervolging 
van Jan van Ringelberch, gewezen onderkastelein van die stad, door den schout 
wegens vervreemding van materiaal.
1447 4 stukken
Reg. nos. 1573, 1576 en 1577

623 Uitspraak van het Hof over het afzetten van den schout door den stadhouder van 
den kastelein ten gunste van den schout. Met afschrift van de akte van aanstelling 
van graaf Jan IV van Nassau tot kapitein en kastelein.
1452 2 stukken
Reg. nos. 1667 en 1672

624 Akte betreffende een overeenkomst tusschen de bedezetters van Oosterhout en de 
Karthuizers buiten Geertruidenberg over het aandeel van het klooster in de bede, 
op te brengen aan den hertog van Brabant.
1464 1 stuk
Reg. no. 1875

625.1901 Vidimus van een vidimus dd. 1353 van een vernieuwing in 1275 door graaf Floris V 
van het privilege, door graaf Willem I aan Geertruidenberg gegeven.
1467 1 charter
Reg. nos. 30, 263 en 1901

626.2151 Akte, waarbij het klerkambacht van Geertruidenberg door de grafelijkheid aan 
Gijsbrecht Pant, priester, wordt verpacht.
1486 1 charter
Reg. no. 2151

627 Bericht van den schout Peeter Jacopsz., dat hij van het vonnis, door de stad ten 
zijnen nadeele gewezen, bij de grafelijkheid in appèl zalgaan.
1540 1 stuk

628 Begeleidend schrijven bij een niet meer aanwezig antwoord van de Rekenkamer 
aan het college van Financiën in zake een rekest van de stad aan de landvoogdes.
1546 1 stuk

629 Antwoord van den tollenaar van de grafelijkheid op de Made aan de Rekenkamer 
op klachten, over hem ingebracht.
1563 1 stuk
Reg. no. 3401

630 Informatie door president en raden van Holland bij de stad, aangaande de 
zuiverheid van het geloof van nieuw aangestelde magistraatspersonen.
1568 1 stuk
Reg. no. 3476

D Bestuur en rechtspraak.

D BESTUUR EN RECHTSPRAAK.

631 Brieven, ingekomen bij den graaf van Nassau, naar aanleiding van de berechting 
van Dirck Braem, koster en klerk van Drimmelen.
1537 3 stukken
Reg. nos. 2947, 2948 en 2966
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632 Verzoekschrift van Florijs Henricsz aan den raad van den prins van Oranje om 
genoegen te nemen met de uitspraak van schepenen van Geertruidenberg in zijn 
zaak betréffende land in de Klundert. Met beschikking van den raad dd.
1559 1 stuk
Reg. no. 3364

633 Brieven van de griffiers van de Rekenkamer Piggen en Vogelsanck aan den schout 
van Geertruidenberg met verzoek naar Breda te komen.
1558, 1561 en 1563 3 stukken

634 Brief, namens den prins van Oranje uit Vlissingen geschreven aan den commissaris 
van de licenten te Geertruidenberg, over de daar nog aanwezige proviand en de 
middelen om nieuwe te krijgen.
1575 1 stuk

E Dijkwezen.

E DIJKWEZEN.

635.2527 Akte van heemraden van Raamsdonk, waarin het aandeel van het Karthuizer 
klooster in het onderhoud van den dijk van den Nieuwen polder wordt omschreven.
1510 1 charter
Reg. no. 2527

636.2769 Akte, waarbij heemraden van Raamsdonk beheer en onderhoud van het Rijsbroek 
regelen.
1529 1 charter
Reg. no. 2769

637 Rekest van de stad aan den prins van Oranje om toestemming tot het halen van 
aarde uit zijn landen buitensdijks. Met beschikking tot doorzending aan den 
rentmeester.
1566 1 stuk
Reg. no. 3449

F Goederenbeheer.

F GOEDERENBEHEER.
1 In het algemeen.

1 IN HET ALGEMEEN.

638 Rekening van den tresorier van de stad, Simon Joostenz. van Teylingen, 1577. 
Afgehoord door twee raden van den prins van Oranje en het stadsbestuur, Dubbel.
1577 1 katern

639 Verklaring van den griffier van de Rekenkamer Vogelsanck, dat aan Dirrick Gerritsz, 
tresorier van Geertruidenberg in de jaren 1552-1564, en aan zijn erfgenamen ten 
onrechte een tekort van 271 pond is aangerekend.
1579 1 stuk

--- Cijnsboek van Geertruidenberg.
1576-1578 1 deel
Oud inv.nr. 640. Daarna Hingman 7554. Nu toegang 1.08.11. inv.nr. 4164. Maar ontbreekt [bij 
inventarisatie 1994-1996]

641 Berekeningen van hetgeen in de jaren 1463, 1464 en 1466 door de leden van de wet 
verteerd en verdronken is, ter motiveering van den wensch van de gemeente om 
vier rentmeesters te hebben voor de administratie.
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1467? 1 stuk
2 Inkomsten uit de uitoefening van rechten als kastelein, later als pandheer.

2 INKOMSTEN UIT DE UITOEFENING VAN RECHTEN ALS KASTELEIN, LATER ALS 
PANDHEER.

642.2020 Belofte van Jan Zael, kapitein en schout van Geertruidenberg, aan graaf Engelbrecht
II van Nassau om niemand te zullen aanstellen of afzetten zonder diens 
toestemming.
1477 1 charter
Reg. no. 2020

643 Minuut-akte van aanstelling van graaf Engelbrecht II voor Aernt van Nyerop als 
klerk van Geertruidenberg.
1479 1 stuk
Reg. no. 2051

644 Akte van aanstelling als schout voor Jan van der Dussen. Met instructie.
1509 2 stukken
Reg. no. 2509

645 Rekest van Jan Dudijn aan graaf Hendrik III van Nassau om hem als kastelein van 
Geertruidenberg te handhaven tegenover Thomas de Buckelere.
c. 1530 1 stuk
Reg. no. 2794

646 Rekest van Juliane Buechelaer om uitbetaling van de waarborgsom, door Thomas 
de Buechelaer als kastelein van Geertruidenberg gestort.
c. 1535 1 stuk
Reg. no. 2915

647 Verzoekschrift van Hubrecht Cornelisz om zijn pacht van het bodeambacht van de 
Made te verlengen. Met afschrift van de akte van verpachting dd. 1559.
(1562?) 2 stukken
Reg. nos. 3366 en 3396

648 Rekest van Anthonis Joosz., gewezenschout van Geertruidenberg, om 
kwijtschelding van 180 car. guldens, die hij schuldig is wegens pacht van het 
schoutambt. Met declaratie van kosten, beschikking op en afschrift van het rekest.
1565 3 stukken
Reg. no. 3439

649 Rekest van Johan Schooff, schout van Geertruidenberg, aan den prins van Oranje 
om Gillis van Meer volmacht te 107 geven als zijn stadhouder. Met afschrift van de 
akte van aanstelling van Jan Schooff dd. 1563.
c. 1565 2 stukken
Reg. nos. 3398 en 3440

650 Rekest van burgemeesters van Geertruidenberg om Ambrosius Rosendaels, thans 
waarnemend schout, definitief aan te stellen.
1567 1 stuk
Reg. no. 3467

3 Onroerende goederen.

3 ONROERENDE GOEDEREN.
Zie ook Inv. no. 699

651.162 Akte, waarbij de stad Geertruidenberg aan Willem van Duvenvoorde het land ten 
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Oosten van Steelhoven geeft.
1324 1 charter
Reg. no. 162

652.612 Akte, waarbij Ghizebrecht Tyeke, deken van het kapittel te Geertruidenberg, twee 
stukken land op het Lindonk en 4 pond hollandsch jaarlijks uit een huis aan zijn 
zoon Reynaer en, ingeval van diens kinderloos overlijden, aan het kapittel 
vermaakt.
1362 1 charter
Reg. no. 612

652A Akte, waarbij Bouden Aerntsz. van Jan Melijsz. een erf te Geertruidenberg in 
erfpacht krijgt.
1378 1 charter

652B.1-652B.2
Kwitantie voor Willem Goosensz., groot 60 bourgoense schilden, uitbetaald aan 
zijn zoon Willem Goosensz. (sic) te Geertruidenberg. Met akte, waarbij het kapittel 
te Geertruidenberg aan Gheraet Jan Mastenz., priester, een huis aldaar buiten de 
Koestraat in erfpacht geeft.
1448, 1380 2 charters
In dorso van de erfpachtbrief: "solvit Willem Goessen"
652B.1 Akte, waarbij het kapittel te Geertruidenberg aan Gheraet Jan 

Mastenz., priester, een huis aldaar buiten de Koestraat in erfpacht 
geeft, 1380, 1 charter

652B.2 Kwitantie voor Willem Goosensz, 1448, 1 charter

653 Akten betreffende den eigendom van het Lindonk en het Burchtland.
1387-1565 1 katern en 2 stukken
Reg. nos. 778, 1108, 1986, 2041, 2058, 2098, 2129, 2310, 2472, 2554, 2687, 2688, 2727 en 3430

654 Verdeeling van 45 bunder moer, geheeten de Vogel, bij Geertruidenberg door den 
landmeter van Zuid-Holland.
15 eeuw 1 stuk
In dorso: De ceel van den Vogel voir mijn joncker.

655.1826-655.1852
Eigendomsbewijzen van 50 en 44 1/2 roede leem op het Stuivezand, afkomstig van 
Leonaert Danelsz., geheeten Snellen zwager.
1460 en 1463 2 charters
655.1826 1 charter, 1460

Reg. no. 1826
655.1852 1 charter, 1463

Reg. no. 1852

655A Akte, waarbij schepenen van Geertruidenberg Eeben Willem Gaghelaersz. in het 
bezit stellen van zijn aandeel in de erfenis van zijn vader op Stuivezand.
1472 1 charter

655B Akte van transport door Adriaen Maesz aan Jan Jansz. die Coman van een huis in de 
Koestraat te Geertruidenberg.
1483 1 charter

656-656.3310
Eigendomsbewijs van een halven wind- en rosmolen op de Made, afkomstig van de
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erfgenamen van Peter Jacobsz. Met vidimus van de vergunning tot oprichting, 
vonnis van het Hof van Holland en kwitantie voor de koopsom, 1555.
1531-1554 2 charters en 2 stukken
656 2 stukken, 1555

Reg. no. 3323
656.2807 1 charter, 1531

Reg. nos. 2806 en 2807
656.3310 1 charter, 1554

Reg. no. 3310

657 Stukken uit een proces tusschen het klooster St.-Catharinadal en Jan van Lieck over 
een boomgaard, leenroerig aan den heervan de Lek. Met retroacta van 1460-1528 
en kwitantie voor het klooster van den procureur Jan Vos.
1561, 1562, 1571 1 omslag

658 Drie kwitanties, door collecteurs van den 10en penning afgegeven aan drie huurders
van land, dat den prins van Oranje toebehoort.
1564 3 stukken
Reg. nos. 3420, 3424, en 3427

659 Brief van den rentmeester van Oosterhout en Geertruidenberg aan een commissie 
in zake een geschil tusschen de heerlijkheid Oosterhout en de Karthuizers buiten 
Geertruidenberg over een grensbepaling.
1571 1 stuk
Reg. no. 3497
Het stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

660 Rekening van Johan van den Berghe, rentmeester van Oosterhout en 
Geertruidenberg, van den bouw van een huis voor den prins van Oranje te 
Geertruidenberg, 1575. Afgehoord.
1576 1 katern

4 Renten en andere inkomsten uit onroerende goederen.

4 RENTEN EN ANDERE INKOMSTEN UIT ONROERENDE GOEDEREN.

661.1804 Rentebrief, groot 3 rijnsche guldens jaarlijks uit land te Geertruidenberg, voor Claes 
Jan Engbrechtsz.
1459 1 charter
Reg. no. 1804

662 Verklaring van de stad Geertruidenberg, dat de tienden aldaar en in Standhazen van
ouds toebehooren aan het kapittel. Met bewijsstukken dd.
1389, 1554, 1461 en 1476 5 stukken
Reg. nos. 1862, 2001 en 3311

663 Fragment-pachtcondities van zekere tienden.
16e eeuw 1 stuk

5 Uitgegeven renten.

5 UITGEGEVEN RENTEN.

664.516 Akte van beleening van Philips Nachtegale door graaf Willem V met een rente, 
groot 10 pond hollandsch jaarlijks uit de gruit. Met oudere beleeningsakte dd. 1342.
1355 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1342
Reg. no. 341
1 charter, 1355
Reg. no. 516
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665 Twee kwitanties van graaf Jan IV van Nassau voor Geertruidenberg wegens de 
ontvangst van 15 pond hollandsch aan rente.
1447 2 stukken
Reg. nos. 1578

666.2268 Vergunning van graaf Engelbrecht II van Nassau voor Geertruidenberg om renten te
verkoopen ten bedrage van 200 pond.
1496 1 charter
Reg. no. 2268

667 Kwitanties voor lijfrenten, door Geertruidenberg uitbetaald aan verschillende 
personen en verzoekschrift om uitbetaling.
1549, 1550 13 stukken

6 Geconfisqueerde goederen.

6 GECONFISQUEERDE GOEDEREN.
In Mei 1573 werd Geertruidenberg door de Geuzen genomen. Het eerste viel daarbij het door Willem 
van Duvenvoorde gestichte klooster der Karthuizers, dat buiten de stad lag, in hun handen, welks 
bewoners naar het binnen de stadsmuren gelegen klooster St.-Catherinadal vluchtten. In dezelfde 
maand nog moest ook dit klooster ontruimd worden; de zusters vluchtten naar 's-Hertogenbosch, 
de Karthuizers waarschijnlijk aanvankelijk naar Breda 47 . Over de goederen van beide kloosters 
zoowel als over die van het kapittel der St.Geertruiskerk kreeg de prins van Oranje als heer van de 
stad de beschikking. Bij resolutie van 1582 Juni 27 eischten de Staten van Holland de goederen van 
het Karthuizerklooster voor zich op, terwijl de prins aan de zusters van St.-Catherinadal op haar 
verzoek, waarbij zij zich op de Pacificatie van Gent beriepen, in 1579 de inkomsten uit de goederen, 
buiten Geertruidenberg gelegen, afstond voor haar alimentatie. Als bewijs van het geringe voordeel, 
dat deze goederen, tenminste in de eerste jaren, opleverden, moge dienen, dat de rentmeester in 
1579 in nogal onheusche bewoordingen (zie reg. no. 3515) aan de Rekenkamer ontslag vroeg, voor 
zoover de geestelijke goederen betrof, aangezien de opbrengst niet opwoog tegen de lasten, aan het
innen verbonden. Het gebouw der Karthuizers werd geslecht en van de afbraak naast of op een 
gedeelte van het terrein van St.Catherinadal het Prinsenhof gebouwd

a In het algemeen.

a In het algemeen.

668 Rekening van Willem Croon, rentmeester van de geconfisqueerde geestelijke en 
wereldlijke goederen binnen en buiten Geertruidenberg en van het klooster der 
Karthuizers, over de maanden September-November 1573. Afgehoord.
24 November 1573 1 stuk
Hierin alleen enkele ontvangsten uit goederen van fugitieven en ontvangsten en uitgaven van de 
Karthuizers. De rentmeester kreeg zijn commissie van den prins van Oranje den 7en September 1573 
te Dordrecht

b Het Kapittel van St.-Geertrui.

b Het Kapittel van St.-Geertrui.

669 Rekest van Jacob Wouter Thielenz., kanunnik, om tusschenkomst bij deken en 
kapittel tot verkrijging van de inkomsten van zijn prove.
c. 1573? 1 stuk
Reg. no. 3499

47 Zie de Inleiding bij den Inventaris van het kloosterarchief door Mr. G. Breesnee in het Verslag omtrent 's Rijks 
Oude Archieven, 1927
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c Het Klooster St.-Catherinadal.

c Het Klooster St.-Catherinadal.
Aangezien het weinige, dat over dit klooster in de literatuur vermeld wordt, niet juist is 4849 ., mogen 
hier enkele mededeelingen volgen, welke voornamelijk ontleend zijn aan het Cartularium (oud inv. 
no. 670, sinds 1996, 1.08.11 inv.nr. 4062). Het klooster is kort vóór of in het jaar 1321 gesticht; in dat 
jaar getuigden eenige personen voor schepenen, dat de zusters van de derde orde van St. Franciscus 
met alle recht in het huis gekomen waren, dat zij toen in de Koestraat bewoonden; een marginale 
aanteekening vermeldt, dat dit haar eerste huis was. Van de ligging tusschen Koestraat en 
Venedauwstraat en de uitbreiding van het kloostererf en gebouwencomplex, krijgt men een 
duidelijke voorstelling, doordat alle akten, die hierop betrekking hebben, in het Cartularium bijeen 
zijn geplaatst. Volgens de inhoudstafel, had in het cartularium ook moeten staan de akte van 
afscheiding van het klooster van het kapittel en de akte, waarbij het werd toegestaan, een eigen 
visitator te kiezen, beide van 1484; zij komen hierin evenwel niet voor. Een testament van 1431 (fol. 
ccxxv) noemt, met wellicht weinig uitzonderingen, de in dat jaar in het klooster verblijf houdende 
zusters, terwijl voorin een naamlijst voorkomt van het jaar 1561. Ondermoeder was in de laatste 
jaren van zijn bestaan Barbara Jans dochter van Nassau, vermoedelijk een achterkleindochter van 
Jan van Nassau, kastelein van Heusden, bastaard van graaf Jan IV. Hoewel het klooster van den 
aanvang af tot de 3e orde van de Franciscanen behoorde, werd het niet alleen in den volksmond 
maar ook wel in officieele akten een begijnhof genoemd

--- Cartularium van het klooster St.-Catharinadal te Geertruidenberg
1572 1 deel
Oud inv.nr. 670. Daarna NDR Hingman 7557. Nu toegang 1.08.11, inv.nr. 4062.
Het cartularium bevat uitsluitend akten van vermogensrechtelijken aard over de jaren 1321-1571. De 
afschriften op de eerste 87 bladzijden zijn geauthentiseerd door den secretaris van Geertruidenberg. 
Waarschijnlijk is het cartularium gemaakt op bevel van de stad, ingevolge de resolutie van de Staten 
van Holland van 23 Augustus 1572, volgens welke de steden de geestelijke goederen in bewaarder 
hand moesten nemen en beheeren, totdat er nader op beschikt zou worden. Voorin vindt men een 
inhoudstafel en een lijst van oversten en zusters, die bestemd geweest schijnen te zijn voor 
eenzelfde register als dit, dat in het jaar 1561 gemaakt werd. Daarna volgt de akte van 1576 (Reg. no. 
3502), houdende de onder eede afgelegde verklaring van den gewezen zaakgelastigde van het 
klooster, welke pachten en renten sinds 1528 hij tot 1572 had geïnd, en vervolgens een lijst van 
personen, die renten en andere jaarlijksche inkomsten aan het klooster te betalen hadden; ten slotte
achterin taxaties van de weilanden voor den 10en penning in de jaren 1561 en 1564 en op de laatste 
bladzijde een aanteekening, dat op 24 Mei 1573 de Karthuizers een toevlucht in het klooster kwamen
zoeken, daar de Geuzen het hunne bezet hadden. Een aantal akten, vermeld aan het einde van de 
inhoudstafel, heeft waarschijnlijk in het register van 1561 gestaan doch komt in dit register niet voor; 
zij hadden dan ook geen betrekking op bezit of inkomsten.
Reg. nos. 150, 759, 868, 889, 1101, 1168, 1237, 1280, 1296, 1327, 1354, 1388, 1449, 1507, 1510, 1523, 
1539, 1560, 1630, 1731, 1763, 1827, 1867, 1894, 1897, 1898, 1905, 1907, 1933, 1945, 1946, 1955, 1962, 
1968, 1974, 2131, 2146, 2189, 2197, 2213, 2214, 2224, 2225, 2228, 2235, 2297, 2304, 2312, 2346, 2353, 
2366, 2379, 2384, 2409, 2417-2421, 2423-2425, 2428-2430, 2432, 2433, 2435, 2436, 2440, 2445, 2453-
2455, 2466, 2471, 2472, 2474, 2511, 2518, 2557, 2574, 2587, 2613, 2614, 2622, 2623, 2627, 2632, 2633, 
2652, 2656, 2664, 2695, 2699, 2702, 2703, 2706, 2721, 2736, 2738, 2748-2751, 2756, 2762, 2765, 2767,
2768, 2882, 2892, 2895, 2896, 2907, 2945, 2950, 2991, 3015, 3017, 3018, 3028, 3065, 3069, 3092, 
3094, 3108, 3120, 3126, 3144, 3147, 3154, 3156, 3168, 3169, 3171, 3175, 3177, 3192, 3214, 3236, 3246, 
3248, 3262, 3285, 3299, 3316, 3317, 3321, 3325, 3329, 3334, 3336, 3342, 3363, 3380, 3389, 3390, 3393, 
3404, 3433, 3436, 3448, 3453, 3463, 3464, 3466, 3468, 3469, 3496, 3502)

671 Brief van de Rekenkamer aan de religieuzen van St.-Catharinadal, waarbij haar de 
inkomsten buiten Geertruidenberg tot alimentatie worden gegeven, 1579. Met 
rekest dd.
1578 2 stukken

48 H. v. Rijn, Oudheden en gestichten, 1726, en B. C. H. Römer, Overzigt van de kloosters en abdijen in Holland en 
Zeeland, 1854, vermelden niet meer dan het bestaan; L. H. C. Schutjes, Kerkelijke geschiedenis van het bisdom 's-
Hertogenbosch, 1870, IIIe deel blz. 656, noemt ønder aanhaling van J. A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het 
bisdom van 's-Hertogenbosch, 1843, III blz. 236, 1484 als stichtingsjaar. Coppens baseert dit op de mededeeling 
van G. Coeverincx in Pars II, bl. 389 van diens Analecta, in 1907 uitgegeven door het Provinciaal Genootschap van 
K. en W. in Noord-Brabant, dat de bisschop van Luik den 10en September van dat jaar aan het klooster toestond 
om den overste van het klooster Vredenburg bij Breda als visitator te nemen en later zelf een visitator en 
confessor te kiezen.

49 Inmiddels schreef P. Dalm van Heel een artikel over dit klooster in Taxandria XLIV
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Reg. nos. 3512 en 3521

672 Brieven van den rentmeester van de geconfisqueerde goederen binnen en buiten 
Geertruidenberg over de geringe inkomsten van het klooster. Met staten van de 
goederen en inkomsten.
1579 4 stukken
Reg. nos. 3515 en 3520

673 Condities van verpachting van de geconfisqueerde goederen van het klooster, 
gelegen te Geertruidenberg en te Standhazen, voor de jaren.
1579-1581 1 stuk

674 Formulier van kennisgeving van het overlijden van Barbara van Nassau Jans 
dochter, zuster in het klooster, door haarzelve geschreven. In triplo.
c. 1570 3 stukken

d Het Klooster van de Karthuizers.

d Het Klooster van de Karthuizers.

675 "Tabulatuerboeck". Tafel, behoorende bij een blafferd van renten en cijnzen.
c. 1550 1 deel

676 Blafferd van de erfcijnzen en landpachten, die de Karthuizers hadden in het land 
van Altena.
1572 1 katern

677 Akte van verkoop van den Grooten Polder met de tienden te Aertswaard aan de 
Karthuizers door Arndt van der Dussen.
1373 1 stuk
Reg. no. 698

678 Twee kwitanties, afgegeven resp. door het klooster St. Clara te Brussel en den prior 
te Lier.
1546 en 1568 2 stukken

679 Twee kwitanties, afkomstig van den prior der Karthuizers, Derick Monyoie, voor 
Geryt van Hueckelum, rentmeester van Middelharnis, wegens pacht over het jaar 
1561, verminderd met een bedrag, hem verschuldigd wegens koop van linnen 
lakens.
1563 2 stukken

680 Rekeningen van aan het klooster geleverde levensmiddelen.
1571 2 stukken

681 Verzoekschrift van Jan Meeusz. aan den prins van Oranje om niet langer lastig 
gevallen te worden om door hem reeds betaalde pacht van op de Karthuizers 
geconfisqueerd land. Met kwitantie.
1574 2 stukken
Reg. no. 3501

682 Stukken betreffende toekenning van alimentatie aan den prior.
1577 en 1578 3 stukken
Reg. nos. 3505 en 3506

683 Brief van den rentmeester Peter van Clootwijck aan den griffier Piggen over de 
verpachting van de goederen der Karthuizers.
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1578 1 stuk
Reg. no. 3510

G Varia.

G VARIA.

684 Getuigenverklaring aangaande de waarde van een stuk land, geheeten de 
Molenwerf, voordat er, na de inneming van Geertruidenberg voor den prins, een 
bolwerk doorheen werd gelegd.
1578 1 stuk

685.395 Belofte van Margaretha van Beieren aan Gijsbrecht van Abcoude om hem met het 
land van Altena te beleenen.
1346 1 charter
Reg. no. 395

686 Kwitantie, sprekende van 21/2 schelling, betaald door den "stadhouder" aan den 
pastoor van Raamsdonk, voor het jaargetijde van Gerard van Grimbergen.
1548 1 stuk

VI De ambachtsheerlijkheden en de visscherij in de Groote Waard.

VI DE AMBACHTSHEERLIJKHEDEN EN DE VISSCHERIJ IN DE GROOTE WAARD.
Deze heerlijkheden werden alle verworven door Willem van Duvenvoorde. Op het bezit daarvan 
alsmede op dat van Drimmelen, dat graaf Engelbrecht I van Nassau in 1411 verkreeg, werd na den St. 
Elizabethsvloed het recht op de visscherij in de Verdronken Waard gebaseerd, over welker 
begrenzing en exploitatie herhaaldelijk processen met de grafelijkheid ontstonden.

A De heerlijkheden.

A DE HEERLIJKHEDEN.
1 Almonde en Dubbelmonde.

1 ALMONDE EN DUBBELMONDE.
Zie ook Inv. nos. 603, 604, 740 en 779

a Aankomsttitels enz. van de Heerlijkheid.

a Aankomsttitels enz. van de Heerlijkheid.

687.145.1-687.732
Akte van beleening van Willem van Duvenvoorde met de ambachten Dubbelmonde
en Almonde en akte, waarbij Hughe en Beatrijs van Sotteghem daarvan afstand 
doen, de eerste akte in duplo. Met vidimussen van de beleeningsakte dd. 1338 en 
1379.
1320 5 charters
687.145.1 1 charters, 1320

Reg. no. 145
687.145.2 1 charter, 1320

Reg. no. 145
687.146 1 charter, 1320

Reg. no. 146
687.284 1 charter, 1338

Reg. nos. 145 en 284
687.732 1 charter, 1379

Reg. nos. 145 en 732

688.247-688.795
Verklaring van Willem van Drimmelen, dat hij geen aanspraken op Almonde kan 
doen gelden, 1389. Met bewijsstukken dd. 1334 en 1346
1389 3 charters
688.247 1 charter, 1334

Reg. no. 247
688.400 1 charter, 1346
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Reg. no. 400
688.795 1 charter, 1389

Reg. no. 795

689 Bewijsvoering voor het recht van den ambachtsheer van de Mijl en Dubbeldam op 
aanwassen enz. ten bewijze van dat van den heer van Almonde, Dubbelmonde enz. 
op de aanwassen van de Maas zoowel als op de eilanden in de rivier, binnen de 
grenzen van de genoemde heerlijkheden opgekomen.
1566 1 katern

b Goederenbeheer.

b Goederenbeheer.
aa Rentmeestersrekeningen.

aa Rentmeestersrekeningen.

690-697 Rekeningen over 1374, 1387/1388, 1401/2-1406/7.
8 rollen

Zie ook de inv. nos. 185-190
De rekeningen onder de nos. 692-697 loopen van Maart tot Maart; geen der rekeningen is 
afgehoord; aan inkomsten bevatten zij uitsluitend inkomsten uit heerlijke rechten; in de eerste 
rekening worden geen uitgaven verantwoord
690 Rekening over 1374
691 Rekening van Dieric de Rover over, 1387-1388

Datum van ingang 11 November (St. Maarten)
692 over, 1401-1402

Rekening van Geryt Boot
693 over, 1402-1403

Rekening van Geryt Boot
694 over, 1403-1404

Rekening van Geryt Boot
695 over, 1404-1405

Rekening van Geryt Boot
696 over, 1405-1406

Rekening van Geryt Boot
697 over, 1406-1407

Rekening van Geryt Boot

698 Bijlage bij de rekening Inv. no. 693.
bb Onroerende Goederen.

bb Onroerende Goederen.

699.903 Akte, waarbij Philips en Dirc van Wassenaar ten behoeve van Catherine van Ghistel, 
weduwe van Willem van Oosterhout, afstand doen van aanspraken op zekere 
goederen te Raamsdonk, Almonde en Geertruidenberg, die zij geërfd hebben van 
Heilwijf van Wassenaar, eerste vrouw van Willem van Oosterhout.
1403 1 charter
Reg. no. 903

700.982-700.996
Stukken betreffende den verkoop van het goed Randenrode in Almonde door Marie
van Randenrode, vrouwe van Duffel en Herlaer en haar dochter, Marie van Hoerne, 
countess van Mar en Garioch, aan graaf Engelbrecht I van Nassau.
1411 en 1412 2 charters
Zie over Marie van Hoerne: de Navorscher, 1903, blz. 182.
700.982 1 charter, 1411

Reg. no. 982
700.996 1 charter, 1412

Reg. no.996
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cc Tienden en Visscherij.

cc Tienden en Visscherij.

701.153 Kwitantie voor Willem van Duvenvoorde, afkomstig van Willem van Hoerne en 
Altena, wegens den koop van de korentiende van Almonde en Dubbelmonde.
1322 1 charter
Reg. no. 153

702.583 Akte, waarbij hertog Albrecht van Beieren belooft Machteld van Rotselaer, vrouw 
van Jan van Polanen, te handhaven in het bezit van de tienden van Almonde en 
Dubbelmonde als lijftocht, 1359. Gecancelleerd.

1 charter
Reg. no. 583

703.271-703.279
Verklaringen ten bewijze, dat de visscherij op de Dubbel in leen wordt gehouden 
van Daniel van de Merwede.
1337 3 charters
703.271 1 charter, 1337

Reg. no. 271
703.278 1 charter, 1337

Reg. no. 278
703.279 1 charter, 1337

Reg. no. 279
c Leenzaken.

c Leenzaken.

704 Brief van graaf Engelbrecht II van Nassau aan zijn stadhouder van de leenen 
aangaande de beleening van Willem van Zevenbergen met zijn goederen in 
Dubbelmonde.
1490 1 stuk
Reg. no. 2190

2 Twintighoeven.

2 TWINTIGHOEVEN.
Zie ook de inv. nos. 603, 740 en 779

a Aankomsttitels van de Heerlijkheid.

a Aankomsttitels van de Heerlijkheid.

705.175-705.733
Akte van beleening van Willem van Duvenvoorde met het ambacht door graaf 
Willem III. Met akte van verkoop dd. 1325 en vidimussen dd. 1376 en 1379.
1325, 1376 en 1379 4 charters
705.175 1 charter, 1325

Reg. no. 175
705.176 1 charter, 1325

Reg. no. 176
705.709 1 charter, 1376

Reg. nos. 175 en 709
705.733 1 charter, 1379

Reg. nos. 175 en 733
b Leenzaken.

b Leenzaken.

706.239 Akte van beleening met een viertel land voor Arnout Boudensz. van Wieldrecht.
1332 1 charter
Reg. no. 239
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3 Over- of klein waspik.

3 OVER- OF KLEIN WASPIK.
Zie ook de inv. nos. 603 en 740

707.1253-707.193
Akte van beleening van Willem van Duvenvoorde met het gerecht. Met vidimus dd. 
1429.
1328 2 charters
707.193 1 charter, 1328

Reg. no. 193
707.1253 1 charter, 1429

Reg. no. 1253

707A Verzoek van de Rekenkamer te Breda aan Govaert van Brecht, heer van der Dussen, 
zich te verantwoorden over de klacht van de schout van Klein Waspik over het 
malen van de binnenwateren van Dussen in het ambacht van Klein Waspik voorbij 
de Oude Maas en het schouwen van de nieuwe watergang binnen de jurisdictie van 
het ambacht. Met drie aangehechte stukken.
1572 4 stukken
In dorso: "Beroerende den loep ende aenwasch van der Ouder Mase tusschen de heerlijcheden van 
der Dussen ende Cleyne Waspick"

4 Standhazen.

4 STANDHAZEN.
a Aankomsttitels van de Heerlijkheid.

a Aankomsttitels van de Heerlijkheid.

708.229 Akte van opdracht van de helft van het ambacht Standhazen door Arnout van der 
Dussen aan Beatrijs van Putten en Stryen ten behoeve van Willem van 
Duvenvoorde.
1331 1 charter
Reg. no. 229

709.361 Akte, waarbij Nyclaes van der Dussen belooft Willem van Duvenvoorde te zullen 
beleenen met de helft van het ambacht Standhazen.
1343 1 charter
Reg. no. 361

b Bestuur.

b Bestuur.

710 Rekest van Adriaen Rutgersz. aan den prins van Oranje om hulp van schout en 
gezworenen van Standhazen tegen de stad Geertruidenberg.
c. 1550 1 stuk
Reg. no. 3235

c Goederenbeheer.

c Goederenbeheer.
aa Onroerende goederen.

aa Onroerende goederen.

711.1249-711.428
Akte van verkoop van de moeren van Standhazen door graaf Willem III aan Willem 
van Duvenvoorde, 1336. Met bevestiging dd. 1347 en vidimussen van beide akten 
dd.
1429 en 1431 6 charters
711.268 1 charter, 1336

Reg. no. 268
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711.428 1 charter, 1347
Reg. no. 428

711.1249 1 charter, 1429
Reg. nos. 268 en 1249

711.1250 1 charter, 1429
Reg. nos. 428 en 1250

711.1290 1 charter, 1431
Reg. nos. 268 en 1290

711.1291 1 charter, 1431
Reg. nos. 428 en 1291

711A Akte van transport door Aernt Wisscaert aan zijn neef Ocker Boudensz. van 4 1/2 
morgen land in Standhazen.
1339 1 charter

712.1272-712.446
Vidimussen van de akte dd. 1348, waarbij de stad Geertruidenberg aan Willem van 
Duvenvoorde de moeren ten N.O. van de stad geeft en daarvan de moeren te 
Standhazen in erfcijns ontvangt.
1349 en 1430 2 charters
712.446 1 charter, 1349

Reg. nos. 443 en 446
712.1272 1 charter, 1430

Reg. nos. 443 en 1272

713.462-713.526
Akten, waarbij de stad Geertruidenberg 2 stukken moer aan Cleys Nachtegael geeft,
waarvan één in erfcijns.
1349 en 1355 2 charters
713.462 1 charter, 1349

Reg. no. 462
713.526 1 charter, 1355

Reg. no. 526

714-714.839 Stukken uit een proces tusschen den graaf van Nassau als ambachtsheer van 
Standhazen eener-, en de stad Geertruidenberg anderzijds, over den eigendom van 
zekere moeren, beslist ten nadeele van den eerste, 1447 en 1448. Met retroacta van 
1335-1446.
1447 en 1448, 1335-1446 3 charters en 1 omslag
714 1 omslag

Reg. nos. 263, 268, 443, 551, 643, 696, 839, 904, 932, 941, 961, 1068, 1272, 1294, 
1342, 1348, 1497, 1514, 1555, 1565-1568, 1571, 1574, 1575, 1588-1590, 1594, 1597 en 
1606

714.839 1 charter, 1395
Reg. no. 839

714.1272 1 charter, 1430
Reg. nos. 433 en 1272

714.1606 1 charter, 1448
Reg. no. 1606

715.3514 Akte, waarbij de prins van Oranje een aantal stukken land te Standhazen, 
Geertruidenberg en Raamsdonk in pacht neemt van de Staten van Holland.
1578 1 charter
Reg. no. 3514

bb Uitgegeven Renten.

bb Uitgegeven Renten.
Zie ook Inv. no. 891
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716.3451 Akte, waarbij prins Willem I van Oranje aan zijn zoon Philips Willem en zijn dochter 
MARIA een rente, groot 500 gld. jaarlijks uit Sommelsdijk en St.-Annaland, en 1217 
pond 4 schellingen jaarlijks uit Standhazen, Drimmelen, Almonde, Dubbelmonde 
en Twintighoeven toewijst wegens den verkoop van het graafschap Lingen.
1566 1 charter
Reg. no. 3451

B De visscherij.

B DE VISSCHERIJ.
1 Rechten op de visscherij.

1 RECHTEN OP DE VISSCHERIJ.

717-717.874 Uitspraak van de landvoogdes in een proces tusschen den prins van Oranje en de 
grafelijkheid van Holland over de visscherij in de Verdronken Waard, 1561. Met 
correspondentie van 1547-1561 en retroacta en bijlagen van 1310-1547.

1 pak en 11 charters (waarvan 2 getransfigeerd en 2 aaneengehecht)
717 Stukken (1 pak)

Reg. nos. 110,121,125,126,132,145,146,168,175,176,207,229, 297, 322, 361, 415, 420, 
429, 443, 473, 513, 522, 697, 698, 754-756, 797, 800, 837, 838, 869, 873, 874, 879, 
885, 910, 916, 974, 985,1063, 1255, 1275, 1312, 1427, 1558, 1641, 1738, 1739, 1761, 
1762, 1987, 1997, 2184, 2185, 2188, 2674, 2680, 2763, 2835, 2840, 2918, 2920, 2934, 
2949, 2973, 3026, 3027, 3046-3048, 3051, 3053-3057, 3136, 3138, 3139, 3146, 3152, 
3164-3166, 3174, 3176, 3202-3204, 3269, 3275, 3276, 3279, 3282, 3283, 3286, 3287, 
3298, 3300, 3335, 3348, 3359, 3382, 3383 en 3385
322, 754, 756, 874 zijn charters
Omslag van in.nr. 717 bevat een kaart

717.126 1 charter, 1315
Reg. no. 126

717.322 1 charter, 1340
Reg. no. 322

717.756 2 getransfigeerde charters
Reg. nos. 754 en 756

1 charter, 1382
Reg. no. 754
1 charter, 1382
Reg. no. 756

717.874 1 charter, 1400
Reg. nos. 873 en 874

717.2184 1 charter, 1490
Reg. no. 2184

717.2188 2 aaneengehechte charters
1 charter, 1490
Reg. no. 2185
1 charter, 1490
Reg. no. 2188

717.2934 1 charter, 1537
Reg. no. 2934

717.3269 1 charter, 1552
Reg. no. 3269

717.3276 1 charter, 1552
Reg. no. 3276

718 Stukken betreffende het leggen van bakens ter halver Maze ter begrenzing van de 
visscherij van den prins van Oranje en die van de grafelijkheid in de Verdronken 
Waard, ingevolge de uitspraak van.
1561, 1561, 1563 en 1564 16 stukken
Reg. nos. 3385, 3387, 3403, 3405, 3407, 3408 en 3416
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719 Informatie naar aanleiding van een rekest van Jan van de Wouwer over de grens 
van zekere visscherijen bij Hoekenesse.
1563 1 stuk

720 Brief van den raad Piggen aan den raad Steven van den Berch, inhoudende, dat van 
de visscherijen nooit eenige contributie aan Holland is betaald.
1566 1 stuk

2 Beheer.

2 BEHEER.
Zie ook de inv. nos. 185-190

721-724 Stukken betreffende de verpachting.
1524-1566 3 bundels, 15 stukken en 1 charter
721 Voor de jaren, 1526-1545, 1 bundel
722 Voor de jaren 1558-1562 dd., 1557-1562, 1 bundel
723 Voor het jaar 1563 dd. 1547, 1562 en 1563, 1 bundel
723A Charter van de schepenen van Geertruidenberg, 1562, 1 charter
724 Voor de jaren 1564-1566 dd., 1524, 1546, 1560 en 1563, 15 stukken

725 Stukken betreffende den afslag van de visch te Geertruidenberg en de daarbij te 
heffen rechten.
1559-1567 16 stukken

726 Advies van den schout en den rentmeester van Geertruidenberg over het verleggen 
van de doorvaart voor schepen door de visscherijen heen.
1565 1 stuk

727 Protest tegen belastingen, door de stad Antwerpen gelegd op de aldaar ten 
verkoop aangevoerde visch, 1571. Met bijbehoorende stukken dd.
1570 8 stukken
Reg. nos. 3488-3492 en 3494

728 Rekesten van Cornelis Jansz. Molder en Cornelis Evertsz. om kwijtschelding van 
pacht van hun visscherijen.
1568 4 stukken

C Dijkwezen.

C DIJKWEZEN.

729.703-729.718
Ordonnantie betreffende de bedijking van de Groote Waard 1377. Met twee oudere 
ordonnanties, overeenkomst tusschen afgevaardigden van de Groote Waard 
eener-, en Strijen anderzijds over gemeenschappelijke bedijking en akte van 
aanstelling van Jan van Polanen en Daniel van de Merwede als stadhouders van de 
Groote Waard dd. 1375
1377 5 charters
729.703 1 charter, 1375

Reg. no. 703
729.704 1 charter, 1375

Reg. no. 704
729.705 1 charter, 1375

Reg. no. 705
729.707 1 charter, 1375

Reg. no. 707
729.718 1 charter, 1377
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Reg. no. 718
VII Kapelle-Nieuwerkerk.

VII KAPELLE-NIEUWERKERK.
De grafelijkheid van Holland verkocht in 1316 het ambacht van Kapelle-Nieuwerkerk op den IJsel aan
Jan van de Werve en kocht het in 1331 of 1332 terug van Peter van de Lek. Aernout, voogd van Stralen,
die tusschen deze beiden de bezitter geweest moet zijn, wordt in de repertoria op de leenregisters 
van Holland niet genoemd. Voor den koop leende de grafelijkheid geld van Beatrix van der Dussen, 
nicht van Jan van Polanen, tegen een rente, die na kinderloos overlijden van haar zou vererven op 
Jan van Polanen en Willem van Duvenvoorde. Deze werden later bezitters van de 
ambachtsheerlijkheid. Willem van Duvenvoorde kreeg in 1346 bovendien het hoog gerecht over het 
huis met de naaste omgeving

A Aankomsttitels enz. van de heerlijkheid.

A AANKOMSTTITELS ENZ. VAN DE HEERLIJKHEID.

730.226 Akte van opdracht aan de grafelijkheid van het ambacht en gerecht van Kapelle 
door Aernout, voogd van Stralen.
1331 I charter
Reg. no. 226

731.1371 Vidimus van de akte, waarbij Margaretha van Henegouwen Willem van 
Duvenvoorde bevestigt in het onversterfelijk bezit van zijn Hollandsche leenen en 
hem de hooge rechtspraak geeft overzijn huis te Kapelle benevens vrij dom van tol 
aan de inwoners van het dorp dd.
1346, 1438 1 charter
Reg. no. 402 en 1371

B Onroerende goederen en tienden.

B ONROERENDE GOEDEREN EN TIENDEN.

732.227-732.266
Beleeningsakten voor Jan van Polanen met goederen en tienden in Kapelle, 
oudtijds toebehoord hebbende aan Pieter, heer van de Lek, 1332 en 1335. Met akte 
van opdracht van zekere tienden aldaar door Pieter van de Lek.
1331 3 charters
732.227 1 charter, 1331

Reg. no. 227
732.238 1 charter, 1332

Reg. no. 238
732.266 1 charter, 1335

Reg. no. 266

733.325.1-733.325.2
Beleeningsakte met 24 viertel land in Kapelle met zekere tienden voor Willem, heer 
van Dongen, te vererven op Jan van Polanen. Met afschrift van deze akte en de 
beide akten dd. 1331, vermeld onder Inv. nos. 730 en 732.
1341 2 charters
733.325.1 1 charter, 1341

Reg. no. 325
733.325.2 1 charter (afschrift), 1341

Reg. nos. 226, 227 en 325
C Leenzaken.

C LEENZAKEN.

734.481 Akte, waarbij Willem van Duvenvoorde Philips van Polanen met een tiend te 
Moordrecht, de gerechten van Kapelle en Nieuwerkerk en een goed in de Lier 
beleent.
1350 1 charter
Reg. nos. 401 en 481
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VIII Uitwijk.

VIII UITWIJK.

735.272 Akte van verkoop van de mannen, hoorende tot 175 morgen leengoed van Hoorne 
en Altena, het gerecht van Uitwijk, den molen van Uitwijk en Waardhuizen, eenige 
renten en 2 morgen land in Altena, door Arnout van Uitwijk aan Willem van 
Duvenvoorde.
1337 1 charter
Reg. no. 272

IX Berkel.

IX BERKEL.
Willem van Duvenvoorde kocht deze heerlijkheid van heer Ghijsbrecht van Sterkenborch

736.480 Akte, waarbij Willem van Duvenvoorde Gerrit van Polanen het goed te Berkel, 100 
pond holl. jaarlijks ten laste van de grafelijkheid, de tienden van 8 hoeven moer bij 
Nootdorp en Pijnakker, en nog een zekere tiende geeft.
1350 1 charter
Reg. nos. 401 en 480
Blijkens de Leenregisters van Holland kreeg Gerrit van Polanen bij zijn verzoening met Willem van 
Beieren in 1355 al zijn goederen terug behalve het goed te Berkel, dat aan Jan, heer van Herlaer, was 
gegeven

X Strevelshoek.

X STREVELSHOEK.
In 1345 werd Willem van Duvenvoorde met Strevelshoek beleend, te vererven op zijn zoon DIRK. Het
is evenals andere goederen van Dirk van Oosterhout na diens overlijden aan Jan van Polanen 
gekomen.

737.577 Akte van verpanding van het ambacht door Dirk van Oosterhout aan Roelof Dukinc 
Gheraerdsz.
1359 1 charter
Reg. no. 577

XI Niervaart

XI NIERVAART
Deze heerlijkheid lag in dat gedeelte van het land van Strijen, dat bij de splitsing in de 11e eeuw aan 
Holland kwam en den naam Strijen behield. Het dorp ontleende zijn naam aan een watergang, die 
op het einde van de 13e eeuw, waarschijnlijk ter vervanging van de verzande rivier de Overdraghe, 
gegraven werd en de Mark met de Donk verbond. In 1290 wordt er gesproken van het land ter 
Nyervaert, in 1297 komen schepenen voor. Zijn ontwikkeling had het dorp te danken aan de 
zoutnering. Na den dood van Willem van Strijen in 1274 erfde zijn dochter Aleid, die gehuwd was 
met Nicolaas van Putten, Strijen. De kleinzoons van hun dochter Oda, gehuwd met Willem van 
Hoorne, Altena en Gaasbeek, nl. Zweder van Abcoude en Jan van Polanen, verdeelden de 
nalatenschap van hun respectieve moeders aldus, dat Zweder Putten en Strijen kreeg en Jan van 
Polanen het van Strijen afgescheiden Niervaart. Niervaart werd eenige jaren na den St.-
Elizabethsvloed overstroomd, maar herstelde zich eenigermate. Bij de herbedijking van het 
omliggende en aangeslibde land komt in de 16e eeuw naast den naam Niervaart die van Klundert 
op, die gaandeweg de oude benaming heeft verdrongen
Zie J.C. Ramaer, Geographische geschiedenis van Holland bezuiden de Lek en Nieuwe Maas in de 
M.E., 1899, blz. 197 en vlgg.; Dr.A.A. Beekman, Geschiedk. atlas van Nederl.: N. en Z. Nederl. in 1300, 
1932, bl. 46, en mr. F. F. X. Cerutti, De heerlijkheid en het dorp Niervaart en de stad Klundert in het 
verleden, 1939.

A Aankomsttitels enz. van de heerlijkheid.

A AANKOMSTTITELS ENZ. VAN DE HEERLIJKHEID.

738.602-738.608
Akte van beleening van Jan II van Polanen met het hooge en lage gerecht van 
Niervaart door Zweder van Abcoude, 1362. Met akte, waarbij aan Jan van Polanen 
de beleening beloofd wordt dd.
1361 2 charters
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738.602 1 charter, 1361
Reg. no. 602

738.608 1 charter, 1362
Reg. no. 608

739.798 Akte van beleening van Jan III van Polanen met Niervaart door Albrecht van 
Beieren.
1390 1 charter
Reg. no. 798

740.1105-740.826
Vidimussen van de akte dd. 1390, waarbij hertog Albrecht van Beieren de schenking 
van Niervaart, Dubbelmonde, Almonde, Twintighoeven, Klein Waspik en Nieuw 
Lekkerland, door Jan van Polanen aan zijn vrouw Odelie van Salm als douarie, 
bevestigt.
1394 en 1420 2 charters
740.826 1 charter, 1394

Reg. nos. 799 en 826
740.1105 1 charter, 1420

Reg. nos. 799 en 1105

741.2160 Akte, waarbij Maximiliaan en Philips van Oostenrijk graaf Engelbrecht II van Nassau 
de aanwassen ten zuiden van Niervaart geven.
1486 1 charter
Reg. no. 2160

B Grenzen van de heerlijkheid.

B GRENZEN VAN DE HEERLIJKHEID.

742-742.644 Arbitrale uitspraak tusschen Zweder van Abcoude en Jan II van Polanen over eenige 
schulden en over de grens van Niervaart. Met oudere stukken.
1367, 1354-1365 4 charters en 1 stuk
742 1 stuk
742.506 1 charter, 1354

Reg. no. 506
742.567 1 charter, 1358

Reg. no. 567
742.625 1 charter, 1364

Reg. no. 625
742.644 1 charter, 1367

Reg. no. 644

743 Arbitrale uitspraak tusschen de grafelijkheid van Holland als heer van Strijen en 
graaf Engelbrecht II van Nassau over de grens tusschen de Hille en het gors de 
Voetshoven buiten Strijen, met opdracht aan den kastelein van Niervaart om met 
deskundigen ter plaatse aanwezig te zijn.
1479 2 stukken
Reg. nos. 2054 en 2056

744 Correspondentie tusschen den heer van Breda en zijn raden onderling en met den 
heer (later markies) van Bergen op Zoom over de grens tusschen beider aanwassen,
1511, 1531-1549. Met akte dd. 1275 en cartularium van akten over de jaren 1275-1312, 
waarbij aan de abdij van St. Bernard te Antwerpen moeren en tienden in Gastel 
worden verkocht.

1 bundel en 1 deel
Reg. nos. 31, 32, 34, 44, 62, 65, 66, 80, 117, 2301, 2302, 2546, 2813, 2821-2824, 2832, 2833, 2838, 2839, 
2849, 2860-2863, 2903, 2908, 2930, 2935-2938, 2940-2943, 3002-3006, 3193 en 3194
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745.2163-745.2166
Stukken uit een proces tusschen den kastelein van Niervaart en den heer van 
Zevenbergen over aanslibbingen aan den Nieuwen dijk.
1487 3 charters (waarvan 2 aaneengehecht)
745.2163 1 charter, 1487

Reg. no. 2163
745.2166 2 aaneengehechte charters

1 charter, 1487
Reg. no. 2165
1 charter, 1487
Reg. no. 2166

746-746.74 Stukken, gediend hebbende in een proces tusschen den graaf van Nassau, heer van 
Niervaart, en den heer van Zevenbergen over de heerlijkheid van den Nieuwen 
Moerdijk. Met retroacta van 1290-1538 en correspondentie van 1546-1563.
1548-1580 8 charters (waarvan 2 getransfigeerd) en 1 bundel
746 1 bundel

Reg. nos. 53, 56, 57, 177, 186, 287, 607, 610, 620, 625, 717, 720, 726, 738, 739, 742, 
803, 804, 1833, 1834, 1942, 2056, 2097, 2856, 2891, 2901, 2912, 3324 en 3513

746.74 1 charter, 1294
Reg. no. 74

746.323 1 charter, 1340
Reg. no. 323

746.719 2 getransfigeerde charters
1 charter, 1375
Reg. no. 702
1 charter, 1377
Reg. no. 719

746.2910 1 charter, 1535
Reg. no. 2910

746.2912 1 charter, 1535
Reg. no. 2912

746.3518 1 charter, 1579
Reg. nos. 3483 en 3518

746.3529 1 charter, 1580
Reg. no. 3529

C Verhouding tot den landsheer.

C VERHOUDING TOT DEN LANDSHEER.

747.427 Privilegebrief van Beatrijs van Sotteghem, vrouwe van Putten en Strijen.
1347 1 charter
Reg. no. 427

748.557 Akte, waarbij de heer en vrouwe van Putten en Strijen het dorp Niervaart een recht 
geven.
1357 1 charter
Reg. no. 557

749.2148 Akte, waarbij Maximiliaan en Philips van Oostenrijk den graaf van Nassau toestaan 
de gevangenissen te Heusden en Geertruidenberg te gebruiken voor misdadigers 
uit Niervaart.
1486 1 charter
Reg. no. 2148

750-750.3384
Brief, waarbij koning Philips II den vrijdom van tol voor de bewoners van Niervaart 
uitbreidt tot de bewoners van de aanwassen, 1561. Met retroacta dd.
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1290-1560 1 charter en 7 stukken
750 7 stukken

Reg. nos. 53, 72, 206, 237, 647, 1443 en 1446
750.3384 1 charter, 1561

Reg. nos. 53, 72, 237, 647 en 3384
D Bestuur.

D BESTUUR.

751.3485 Verklaring van schepenen, dat de prins van Oranje aan Anthonis van den Broecke, 
schout en dijkgraaf van Niervaart, 2 gemeten land heeft gegeven met verplichting 
daarop een meestoof met stamphuis te timmeren.
1569 1 charter
Reg. no. 3485

752.3486 Akte, waarbij de weduwe van Henric van Baerle belooft zich te zullen houden aan 
de voorwaarden, waarop hem in 1567 1 1/2 gemet land is gegeven ter plaatsing van 
een meestoof.
1569 1 charter
Reg. no. 3486

E Dijkwezen.

E DIJKWEZEN.

753.568 Akte waarbij Alijd, vrouwe van Putten, Praet en Strijen, en Gheraert van Strijen, heer
van Zevenbergen, zich onderwerpen aan de uitspraak, door arbiters gedaan in hun 
geschillen over gemeenschappelijke bedijking.
1358 1 charter
Reg. no. 568

754 Accoord tusschen den prins van Oranje eener-, en de markiezinweduwe en den 
markies van Bergen op Zoom anderzijds, over de bedijking van het gors Niervaart-
Bloemendaal-Bouwensland, na afdoening van oudere geschillen, 1549. Met 
bijbehoorende stukken.
1475-1546 5 katerns en 7 stukken
Reg. nos. 1993, 2196, 2525, 2666 en 3121

755-755.3355.3
Stukken betreffende de bedijking van de Klundert, 1555-1558. Met een opmeting 
van 1537.
1555-1558 3 charters en 6 stukken
755 6 stukken

Reg. nos. 2932, 3330, 3331 en 3343
755.3355.1 1 charter, 1558

Reg. no. 3355
755.3355.2 1 charter, 1558

Reg. no. 3355
755.3355.3 1 charter, 1558

Reg. no. 3355
F Goederenbeheer.

F GOEDERENBEHEER.
1 Rekeningen van rentmeester en kastelein.

1 REKENINGEN VAN RENTMEESTER EN KASTELEIN.

756 Rekeningen van den rentmeester Melijs de jonge Henricsz.
1403 en 1404 2 stukken
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757-759 Rekeningen van den kastelein Martijn Jansz.
1436-1443 3 stukken
757 Rekening over 1436, afgehoord 1437 Mei 10
758 Rekening over 1438-1439, afgehoord 1439 Mei 27
759 Rekening over 1442-1443, afgehoord 1443 Juli 31

--- Rekeningen van den kastelein en rentmeester.
1563-1576 4 deelen en 1 katern
Inv.nrs. 760-764 bestaan niet (meer), zijn geworden: toegang 1.08.11, inv.nrs. 8171-8175
--- Achttiende rekening van Michiel Piggen over het jaar 1563, 

afgehoord 1567. Los achterin: Rekening tot zuivering van de sloten 
van 1562 en 1563, afgehoord 1567 en liquidatie, afgehoord 1571
Oud nr. 760
Overgebracht naar 1.08.11

--- Eerste rekening van Hendrick van Baerl (in zijn commissie genoemd 
Hendrick Spronge) over het jaar 1564, afgehoord 1567
Oud nr. 761
Overgebracht naar 1.08.11

--- Derde rekening van denzelfde over het jaar 1566, afgehoord 1568
Oud nr. 762
Overgebracht naar 1.08.11

--- Derde rekening van Artus van Noort over het jaar 1571 ten behoeve 
van koning PHILIPS II, afgehoord 1575
Oud nr. 763
Overgebracht naar 1.08.11

--- Derde rekening van Daniël de Locker over het jaar 1576, afgehoord 
1586
Oud nr. 764
Overgebracht naar 1.08.11

765 Bijlagen tot de vorenstaande rekeningen.
1567 en 1569 2 stukken

766 Quohier van den omslag van 15 stuiver per gemet.
1578 1 katern in smal folio

2 Inkomsten uit heerlijke rechten.

2 INKOMSTEN UIT HEERLIJKE RECHTEN.

767.1251-767.736
Akte, waarbij hertog Albrecht van Beieren den heer van Niervaart een deel van den 
legschat geeft van een zoutput in het nieuwe land tusschen Broek en Zevenbergen. 
Met vidimus dd. 1429.
1379 2 charters
767.736 1 charter, 1379

Reg. no. 736
767.1251 1 charter, 1429

Reg. nos. 736 en 1251

768.2099 Akte van aanstelling van Dieric Symonsz. als schout en dijkgraaf van Niervaart.
1483 1 charter
Reg. no. 2099

769.3145 Akte van verpachting van de visscherij op de Botervliet of Wijvekeene.
1547 1 charter
Reg. no. 3145

770.3205-770.3208
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Getuigenverklaringen aangaande het recht van den heer op de strandvondsten in 
Niervaart.
1550 2 charters
770.3205 1 charter, 1550

Reg. no. 3205
770.3208 1 charter, 1550

Reg. no. 3208

771 Akte, waarbij den inwoners van Niervaart door den prins van Oranje de wijn- en 
bieraccijns wordt geschonken ter bestrijding van allerlei onkosten.
1578 1 stuk
Reg. no. 3511

3 Onroerende goederen.

3 ONROERENDE GOEDEREN.

772 Akte, waarbij Willem Van Strijen c.s. het goed de Heilige Berg aan de abdij van ter 
Does schenken, (c. 1180). Met bevestiging dd.
1244 1 stuk
Reg. nos. 5 en 12

773.2097 Pachtcontract van de gorzen van Smartairs en Raepshil voor Dierick Symonsz.
1483 1 charter
Reg. no. 2097

774.2158 Akte van verdeeling van het tot land geworden water de Sprang tusschen den heer 
van Zevenbergen en Mergriete, weduwe van Heynric van Diemen.
1486 1 charter
Reg. no. 2158

775.2877 Akte, waarbij dijkgraaf, heemraden en ingelanden van Nieuw-Strijen verklaren de 
gorzen het Wildeland en Vrouw-Lysengors van graaf Hendrik van Nassau in erfcijns 
te hebben gekregen.
1534 1 charter
Reg. no. 2877

776 Eigendomsbewijs van 17 bunder 66 roeden land in den polder Bloemendaal voor 
Henrick van Wiltperch, kapitein op het kasteel te Breda, en zijn vrouw Jehenne de 
Hennyn, gouvernante van de kinderen van den prins van Oranje. Afschrift.
1558 1 stuk
Reg. no. 3360

777 Verzoekschrift van de pachters van Niervaart aan den gouverneur-superintendant 
en de Rekenkamer te Breda, om kwijtschelding van de pachtsom over de jaren 
1572-1575. Met advies van den rentmeester. Oorspr. en afschrift.
1577 2 stukken
Reg. no. 3503

XII Drimmelen.

XII DRIMMELEN.
A Aankomsttitels enz. van de heerlijkheid.

A AANKOMSTTITELS ENZ. VAN DE HEERLIJKHEID.

778.420-778.429
Akte van beleening voor Jan van Drimmelen met de goederen en inkomsten, die 
zijn vader aldaar bezat, 1348. Met akte, waarbij Willem van Drimmelen die 
goederen aan zijn zoon geeft.
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1347 2 charters
778.420 1 charter, 1347

Reg. no. 420
778.429 1 charter, 1348

Reg. no. 429

779.677-779.688
Akte, waarbij Jan III van Polanen belooft Margaretha van Lippe niet te zullen storen 
in het vruchtgebruik van Drimmelen, Almonde, Dubbelmonde en Twintighoeven, 
haar door zijn vader bij huwelijksvoorwaarden gegeven, 1371. Met akte, waarbij 
Albrecht van Beieren haar met die goederen beleent dd. 1370. Beide gecancelleerd.
1371, 1370 2 charters
779.677 1 charter, 1370

Reg. no. 677
779.688 1 charter, 1371

Reg. no. 688

780.765 Akte, waarbij Albrecht van Beieren Willem van Drimmelen bevestigt in de leenen, 
die hij van zijn vader geëerfd heeft.
1385 1 charter
Reg. no. 765

781.922 Akte van beleening voor Willem van Drimmelen met zijn vaderlijke goederen.
1405 1 charter
Reg. no. 922

782-782.985 Akte van verkoop van Drimmelen door graaf Willem VI aan graaf Engelbrecht I van 
Nassau en kwitantie voor de koopsom. Met vidimus dd. 1420.
1411 1 stuk en 2 charters
782 1 stuk

Reg. no. 988
782.985 1 charter, 1411

Reg. no. 985
782.1103 1 charter, 1420

Reg. nos. 985, 1022 en 1103
B Bestuur.

B BESTUUR.

783 Brief van graaf Hendrik III van Nassau aan eenige raden over het maken van een 
vaart naar Drimmelen.
1530 1 stuk
Reg. no. 2782

C Goederenbeheer.

C GOEDERENBEHEER.
1 Onroerende goederen.

1 ONROERENDE GOEDEREN.

784.143 Akte van beleening voor Willem van Duvenvoorde met het Geerland.
1318 1 charter
Reg. no. 143

785 Akte van uitgifte van 5 hoeven, 1 1/2 morgen moer door Jan van Drimmelen 
Willemsz. aan verschillende personen.
1373 1 stuk
Reg. no. 696
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786.1000 Verklaring aangaande de overdracht door Godelt van Drimmelen van de moeren, 
die zij van haar vader en haar broeder heeft geërfd, aan Philips van de Lek.
1412 1 charter
Reg. no. 1000

787.1015 Akte, waarbij de H.-Geestmeesters aan Geryt Michielsz. zoon 7 morgen land geven 
tegen een jaarlijkschen cijns.
1414 1 charter
Reg. no. 1015

788-788.980 Akte van overeenkomst tusschen graaf Jan IV van Nassau en de erfgenamen van 
Dammas Jansz over de moeren van Drimmelen, 1473. Met bijbehoorende stukken.
1411-1456 10 charters (waarvan 4 getransfigeerd) en 1 stuk
788 1 stuk
788.980 1 charter, 1411

Reg. no. 980
788.1394 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1438
Reg. no. 1384
1 charter, 1439
Reg. no. 1394

788.1395 2 getransfigeerde charters
1 charter, 1438
Reg. no. 1383
1 charter, 1439
Reg. no. 1395

788.1747 1 charter, 1456
Reg. no. 1747

788.1761 1 charter, 1457
Reg. no. 1761

788.1762 1 charter, 1457
Reg. no. 1762

788.1956 1 charter, 1473
Reg. no. 1956

788.1957 1 charter, 1473
Reg. no. 1957

789 Akte van borgstelling voor een "anthoofd" op de zuidzijde van de Westvaart, dat de 
prins van Oranje heeft verkregen van Henrick Coppentier Jacopsz.
1547 1 stuk
Reg. no. 3151

2 Renten uit onroerende goederen en tienden.

2 RENTEN UIT ONROERENDE GOEDEREN EN TIENDEN.

790.1022-790.989
Akte van beleening voor graaf Engelbrecht I van Nassau met de tienden en renten 
te Drimmelen, hem verkocht door Godelt van Drimmelen, 1415. Met akte, waarbij 
Albrecht van Beieren octrooi geeft tot verkoop, beleeningsakte voor Godelt en 
kwitantie voor graaf Engelbrecht.
1395 en 1411 4 charters
790.841 1 charter, 1395

Reg. no. 841
790.983 1 charter, 1411

Reg. no. 983
790.989 1 charter, 1411

Reg. no. 989
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790.1022 1 charter, 1415
Reg. no. 1022

791 Stukken betreffende de aanspraken van deken en kapittel van Geertruidenberg op 
de tienden te Drimmelen.
1348, 1438, 1515 en 1516 5 stukken
Reg. nos. 440, 441, 2603 en 2615

XIII Stad en land van Ravestein

XIII STAD EN LAND VAN RAVESTEIN
Elisabeth van Kleef, gehuwd, eerst met Reinoud van Valkenburg, heer van Ravestein, en daarna met 
Stephan, paltsgraaf bij den Rijn, hertog van Beieren, verpandde Ravestein in 1421 aan Engelbrecht 
van Nassau en Ruprecht van Virneburg. Het recht hiertoe werd haar betwist door haar broeder Adolf 
van Kleef, omdat zij Ravestein slechts in vruchtgebruik had gekregen en hem de heerlijkheid was 
beloofd als onderpand, wanneer bij kinderloos overlijden van Elizabeth haar bruidschat 
terugbetaald zou moeten worden. Tegenover Adolf van Kleef liet bovendien Odilia van Salm, 
schoonmoeder van graaf Engelbrecht, erfaanspraken gelden, waarvan een beleening van deze in 
1422 het gevolg was. Hoewel deze beleening "tocht ende erve versament" betrof, werd Adolf van 
Kleef in 1428 beleend met de erfelijkheid der heerlijkheid
Aan de twist werd in 1444 door arbitrage van Philips van Bourgondië een einde gemaakt, waarbij het
land van Ravestein aan Kleef werd toegewezen tegen een vergoeding van 2200 rijnsche guldens aan 
de andere partij
Zie C. R. Hermans, Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het land 
van Ravestein I, blz. 176 en Supplement, blz. 581 en vlgg. passim.

A Het pandheerschap.

A HET PANDHEERSCHAP.

792-792.953 Akte van verpanding van stad en land van Ravestein, Herpen en Uden door 
Elisabeth van Kleef aan Engelbrecht van Nassau en Ruprecht van Virneburg, 1421. 
Met bijbehoorende stukken dd.
1401, 1408, 1420 en 1421 8 charters en 2 stukken
792 2 stukken

Reg. nos. 1122 en 1128
792.886 1 charter, 1401

Reg. no. 886
792.953 1 charter, 1408

Reg. no. 953
792.1114 1 charter, 1420

Reg. no. 1114
792.1123 1 charter, 1421

Reg. no. 1123
792.1129 1 charter, 1421

Reg. no. 1129
792.1131 1 charter, 1421

Reg. no. 1131
792.1132 1 charter, 1421

Reg. no. 1132
792.1133 1 charter, 1421

Reg. no. 1133

793 Verbod van Adolf van Kleef aan de stad Ravestein om iemand anders dan hem als 
heer te huldigen.
1421 1 stuk
Reg. no. 1130

794 Contract van de graven van Nassau en Virneburg met de door hen aangestelde 
bewaarders van het slot. Extract.
1421 1 stuk
Reg. no. 1142
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795 Taxatie van huisraad en wapens in de verschillende kelders, bottelarij en 
wapenkamer van het slot te Ravestein.
1421? 1 stuk

796 Bevestiging door zegslieden tusschen den hertog van Kleef en de graven van 
Nassau en Virneburg van hetgeen bij den vrede te Berk is bepaald ten aanzien van 
de wederzijdsche gevangenen.
1425 1 stuk
Reg. no. 1212

797 Antwoord van de stad Ravestein aan René, prins van Oranje, op zijn verzoek hem 
een zeker certificaat te zenden aangaande de heerlijkheid Ravestein.
1541 1 stuk
Reg. no. 3019
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

B Goederenbeheer.

B GOEDERENBEHEER.

798 Rekening van den rentmeester van Ravestein over de maanden Februari-Juni 1423. 
Met bijlagen en notities.

4 stukken
XIV Engelen en Vlijmen.

XIV ENGELEN EN VLIJMEN.
In het jaar 1460 kocht graaf Jan van Nassau het pandheerschap van Engelen en Vlijmen van Willem 
van Alkemade. In 1551 werd het door de grafelijkheid tegelijk met het pandheerschap van Heusden 
afgelost

799 Rekening van Jan van den Velde over 1460/1461 ingaande 1 Juli. Afgehoord.
1461 October 23 1 katern

800 Elfde en laatste rekening van Henrick van Berckelaer over 1549. Oorspr. en 
authentieke copie. Afgehoord
1550 Juni 7 2 katerns
De copie is gemaakt in 1551 op last van de Rekenkamer van Holland, doch schijnt nooit deel 
uitgemaakt te hebben van het archief van dat lichaam

801.3258-801.3312
Twee akten van overwijzing door den prins van Oranje van twee renten, elk groot 
100 pond jaarlijks, eerder gevestigd op de heerlijkheden Engelen en Vlijmen.
1552 en 1554 2 charters
801.3258 1 charter, 1552

Reg. no. 3258
801.3312 1 charter, 1554

Reg. no. 3312
XV Eten, Meeuwen, Drongelen en Babylonienbroek.

XV ETEN, MEEUWEN, DRONGELEN EN BABYLONIENBROEK.

802.1877 Verdrag tusschen graaf Jan IV van Nassau en Odelye van de Merwede over koop van
de heerlijkheden.
1461 1 charter
Reg. no. 1877
Deze koop is blijkens de grafelijksheidsrekeningen van Heusden niet doorgegaan. In de rekening van
1466 wordt vermeld, dat Eten en Meeuwen in dat jaar eigendom waren van Raes van Burchoven, die 
ze met recht had afgewonnen van Odelye van de Merwede. 50

50 Zie de Ned. Leeuw, Febr. 1939
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XVI Heusden.

XVI HEUSDEN.
Het kasteleinschap en drostambt van Heusden werd, nu eens wel, dan weer niet gecombineerd met 
het rentmeesterschap, van 1448-1505 bekleed door de graven van Nassau 51 . In 1505 kreeg graaf 
Hendrik III van Nassau de heerlijkheid Heusden van de grafelijkheid in pandschap. In 1551 werd zij 
tegelijk met Engelen en Vlijmen afgelost
In een lade met het opschrift 's-Hertogenbosch werd oudtijds een kleine verzameling charters en 
papieren bewaard, welke klaarblijkelijk voor een deel heeft behoord tot het archief van heer Dirk van
de Merwede, die van 1431-1447 rentmeester, en sinds 1441 tevens kastelein van Heusden was, en 
voor het overige tot dat van zijn ondergeschikte, Aert van den Camp. Van den laatste zijn eenige 
familiepapieren tusschen de dienststukken gekomen, terwijl de aanwezigheid van enkele notities 
aangaande inkoopen voor de keuken te Meeuwen te verklaren zijn door de omstandigheid, dat Dirk 
van de Merwede heer van Eten en Meeuwen was. Deze stukken worden hier als aanhangsel van de 
enkele, die van Heusden bewaard zijn, beschreven

A Goederenbeheer.

A GOEDERENBEHEER.

803 Minuut van een kwitantie van graaf Jan van Nassau als rentmeester en kastelein 
van Heusden voor den abt van St. Truiden wegens de ontvangst van 100 
wilhelmusschilden aantiendenvan Genderen.
1456 1 stuk
Reg. no. 1746

804 Kwitantie, groot 3 rijnsche guldens, 5 stuivers en 2 oort, uitbetaald door den 
rentmeester te Heusden aan den timmerman Jan Bastiaensz. voor reparatie aan 
den Genderschen molen.
1529 1 stuk
Reg. no. 2774

B Aanhangsel.

B AANHANGSEL.

805 Notities enz. afkomstig uit het archief van den kastelein en drossaard.
1438 1 omslag
Reg. nos. 981, 1369, 1370 en 1387

806 Afrekeningen van inkoopen ten behoeve van de keuken te Meeuwen.
1437 5 stukken

807 Notities, afrekeningen en brieven van Aernt van den Camp, onderkastelein van 
Heusden onder Dirc van der Merweden.
c. 1430-1440 1 omslag

808-808.3 Stukken betreffende familieleden van Aernt van den Camp.
1423-1453 7 charters en 11 stukken
808 11 stukken

Reg. nos. 1441, 1694, 1695 en 1697
808.1182 1 charter, 1423

Reg. no. 1182
808.1224 1 charter, 1426

Reg. no. 1224
Zie inv. nr. 808.1 voor het verloren gewaande stuk waarmee deze charter 
getransfigeerd was.

808.1227 1 charter, 1427
Reg. no. 1227

808.1228 1 charter, 1427
Reg. no. 1228

51 Grafelijkheidsrekeningen Heusden
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808.1 Arbitrale uitspraak tussen Arnoldus van den Campe als echtgenoot 
van Maria, weduwe van Mathias Schilder ener-, en, Gerardus, vader 
van Mathias, anderzijds, 1426., 1 charter
Dit charter, gevonden in de Verspreide Collecties, is het in deel I, Reg. no. 1224 als 
verloren vermelde stuk

808.2 Akte van verkoop van 1 bunder land te Gilze door Dirck Maes 
Keymersz. aan Arnt van den Campe, 1437., 1 charter

808.3 Akte van transport door jonkvrouw Geertruyt, vrouw van Gyelis van 
Wijc, aan Aernt van den Camp van al haar goederen in het land van 
Heusden, 1438., 1 charter
Niet raadpleegbaar

XVII Hoogenban.

XVII HOOGENBAN.

809-809.2577
Akte, waarbij de graaf van Nassau als heer van de Lek het recht van naasting krijgt 
van de ambachtsheerlijkheid Hoogenban in Ouderschie, 1514. Met brief aan zijn 
stadhouder van de leenen hierover dd. 1513.
1514 1 charter en 1 stuk
809 1 stuk, 1513

Reg. no. 2567
809.2577 1 charter, 1514

Reg. no. 2577
XVIII Zwaluwe.

XVIII ZWALUWE.
Willem van Duvenvoordes dochter Beatrijs, gehuwd met Roelof van Dalem, werd in 1346 door 
Margaretha van Beieren beleend met het ambacht van de Zwaluwe in ruil voor 250 pond zwarte 
tournooizen jaarlijks uit den tol te Ammers, die Willem van Duvenvoorde had gekocht van Dirc van 
Matenesse. Wel stond Beatrijs in 1376 de heerlijkheid voor 55 pond jaarlijks af aan Jan van Polanen 
ten behoeve van diens derde vrouw Margaretha van Lippe, maar in 1404 gaf Margaretha's zoon Otto
van de Lek het terug aan Willem, kleinzoon van Beatrijs 52 . Het ambacht, waarin zoowel Hooge als 
het later ontstane Lage Zwaluwe lag, vererfde op dezelfde wijze als Dongen in de familie van dien 
naam 53 . en werd in 1513 door de grafelijkheid verbeurd verklaard wegens doodslag, begaan door 
Jan van Dalem. De weduwe van den veroordeelde verkreeg gratie, en den len Juni 1517 werd haar het
geconfisqueerde goed teruggegeven door Karel V, doch de Rekenkamer van Holland weigerde de 
vereischte registratie der akte. Wellicht hierom, in ieder geval daarna, n.l. in 1518, schonk Karel V de 
Zwaluwe aan graaf Hendrik van Nassau. Deze kreeg weliswaar moeilijkheden met den Geheimen 
Raad en den Raad van Financiën, doch mocht zich in het langdurige proces, dat nu volgde tusschen 
hem en de familie Van Dalem, in den steun van den keizer verheugen, o.a. omdat deze graaf Hendrik
bij verlies van het proces schadevergoeding zou moeten betalen. De schadevergoeding kwam nu ten
laste van den prins van Oranje, ten wiens behoeve n.l. de dochter van Jan van Dalem in 1582 afstand 
deed van haar rechten tegen 300 car. gld. jaarlijks. Met Lage Zwaluwe wordt in de beleeningsakte 
van 1611 voor Frederik Hendrik de Strijensche Zwaluwe vereenzelvigd. Dit was evenwel een 
afzonderlijk gebied ten zuiden en ten westen van het ambacht der Van Dalems. Met de Strijensche 
Zwaluwe werd, waarschijnlijk slechts voor een deel, Jan van Polanen in 1358 beleend door Alijd van 
Putten en Strijen54

A Aankomsttitels enz. van de heerlijkheid.

A AANKOMSTTITELS ENZ. VAN DE HEERLIJKHEID.
Zie ook Inv. nos. 495 en 500

810.292-810.617A
VidimusSEN van de akte van beleening van Beatrijs van Dalem door Margaretha 
van Beieren dd. 1346, 1355, 1362. Met bijbehoorende akte dd.
1338 3 charters
810.292 1 charter, 1338

Reg. no. 292

52 Van Mieris, III, blz. 788
53 Zie voor het gebruik van den familienaam Van Dalem of Van Dongen de noot op blz. 85
54 Reg. no. 567
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810.617 1 charter, 1362
Reg. nos. 399 en 617

810.617A 1 charter, 1362
Reg. nos. 513A en 617A

811 Akte van overeenkomst tusschen Jan van Polanen eener-, en Beatrijs, vrouwe van 
Dongen, en haar zoon Willem anderzijds, waarbij de laatsten Zwaluwe afstaan 
tegen een rente van 55 pond jaarlijks.
1376 1 stuk
Reg. no. 714

812.716 Akte van beleening voor Margaretha van Lippe, vrouwe van Breda, door Albrecht 
van Beieren, op voorwaarde van betaling van een jaarlijksche rente van 55 pond 
aan Beatrijs van Dalem.
1377 1 charter
Reg. no. 716

813.1255 Vidimus van de akte van beleening van Willem van Dalem Willemsz. dd. 1413.
1429 1 charter
Reg. nos. 1003 en 1255

814.1389 Akte van beleening voor Jan van Dalem Willemsz.
1439 1 charter
Reg. no. 1389

815.1601 Akte van beleening van Jan van Dalem Jansz.
1448 1 charter
Reg. no. 1601

816.2072 Akte van beleening van Willem van Dalem Jansz.
1480 1 charter
Reg. no. 2072

817.2446 Akte van beleening voor Jan van Dalem Willemsz.
1504 1 charter
Reg. no. 2446

818.2831 Bevestigingen door Karel V van de schenking van Zwaluwe,. door hem gedaan aan 
graaf Hendrik van Nassau.
1518 en 1532 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1518
Reg. no. 2651
1 charter, 1532
Reg. no. 2831

819 Correspondentie tusschen Philips Doublet als procureur en de raden Maubus en 
Van den Berghe over het proces, den prins van Oranje aangedaan door de weduwe 
van Jan van Dalem over Lage Zwaluwe, 1541. Met bijlagen dd.
1448, 1517-1519, 1531 en 1540 16 stukken
Reg. nos. 1601, 2631, 2651, 2831, 2992, 3008-3010, 3012 en 3020-3023

820.3522-820.3523
Akte van beleening van den prins van Oranje met Lage Zwaluwe. Met akte van 
inbezitstelling.
1580 2 charters
820.3522 1 charter, 1580

Reg. no. 3522
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820.3523 1 charter, 1580
Reg. no. 3523

821-821.3530
Akte, waarbij Magdalena van Daelhem, weduwe van Victor van Dixmude, heer van 
Volmerbeke, afstand doet van Zwaluwe, 1581. Met stukken, betrekking hebbende 
tot het proces over de Zwaluwe, en afkomstig uit het sterfhuis van Magdalena van 
Daelhem, 1413-1580, eninventaris van stukken, opgemaakt in
1584 3 charters en 11 stukken
Hoewel de inventaris buiten de tijdgrens van dit deel van den Inventaris van het archief van de 
Rekenkamer valt, is zij toch tezamen met deze stukken beschreven
821 11 stukken

Reg. nos. 1003, 2446, 2631, 2635, 2682, 3432, 3434, 3435, 3525 en 3526
821.2631 1 charter, 1517

Reg. no. 2631
821.3410 1 charter, 1563

Reg. no. 3410
821.3530 1 charter, 1581

Reg. no. 3530

822 Verzameling afschriften en aanteekeningen betreffende Zwaluwe.
1273-1557 1 lias en 1 stuk
Reg. nos. 27, 28, 58, 63, 64, 70, 130, 131, 175, 180, 418, 461, 638, 687, 763, 919, 1825, 2016, 2651, 2831, 
3058, 3106, 3340 en 3346

B Verhouding tot den landsheer.

B VERHOUDING TOT DEN LANDSHEER.

823 Bevel vanden graaf van Holland aan den baljuw van Zuid-Holland om den heer van 
Zwaluwe niet te hinderen in het innen van de boeten tot 10 pond en 
deurwaardersrelaas.
1458 2 stukken
Reg. nos. 1796 en 1797

824 Verbod van den graaf van Holland om zoden en aarde uit Zwaluwe te halen zonder 
toestemming van de vrouwe van Zwaluwe en deurwaardersrelaas, 1461 Met ouder 
verzoek om zulks te mogen doen aan Roelof en Jan van Dalem en verbod namens 
den graaf dd.
1454 4 stukken
Reg. nos. 1701, 1703, 1838 en 1839

825 Verzoek van de stad Dordrecht aan den Raad van Holland om gorzen van de 
vrouwe van Zwaluwe te onteigenen, noodig voor den dijk de Zijdwijn.
1463 1 stuk
Reg. no. 1859

826.1885 Mandement aan den baljuw van Zuid-Holland om een door hem geïnde boete af te 
geven aan Jan van Dalem.
1464 1 charter
Reg. no. 1885

827 Bevel namens de Rekenkamer van Holland aan den rentmeester om de pachten 
niet te innen. Met begeleidend schrijven van den rentmeester aan de Rekenkamer 
te Breda.
1545 2 stukken
Reg. no. 3112
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828 Brief van de Rekenkamer te Breda aan de Rekenkamer van Holland over de 
aanbesteding van een sluis tusschen Hooge en Lage Zwaluwe. Minuut.
1564 1 stuk
Ontbreekt
Reg. no. 3414

1552 Correspondentie met de stadsbesturen van Dordrecht en Breda over de binnen- en 
buitendijks aangelegde nieuwe vaart tussen Hoge en Lage Zwaluwe, noodzaak van 
bedijking en uitdieping van de Reesloot en Watergang die de heerlijkheid 
Dubbelmonde scheidt van de Zwaluwen, en aanleg van een nieuwe vaart buiten de 
fortificatie van Breda. Afschriften.
1567-1568, 1667 1 omslag (4 stukken)
Deels aangetroffen in het archief van de stad Breda (1280-1810) en op 7 oktober 2014 overgedragen 
door de gemeentearchivaris van Breda. Oud nummer stadsarchief H415Q4, voorzien van een 
stempel van het “Koninklijk Archief België”.
Zie ook inv.nr. 829.

829 Correspondentie tusschen de Rekenkamer te Breda en de Rekenkamer van Holland 
over toedijking van een sloot tusschen Dubbelmonde en Zwaluwe.
1568 4 stukken
Reg. nos. 3477-3479

C Bestuur.

C BESTUUR.

830 Memorie van goederen, onder Hooge Zwaluwe gelegen binnen verschillende 
polders, met opgave van bijdragen, betaald tot onderhoud van dijken enz. over de 
jaren
1569-1578 1 stuk

D Goederenbeheer.

D GOEDERENBEHEER.
Zie ook Inv. no. 891

831.1765 Akte, waarbij Jan van Dalem Jansz. aan zijn moeder Margriet van Haeren een 
lijftocht van 100 rijnsche guldensjaarlijks uit Zwaluwe geeft.
1457 1 charter
Reg. no. 1765

832.3456 Machtiging van den prins van Oranje voor verschillende personen tot vestiging van 
een rente, groot 5000 guldens jaarlijks op de heerlijkheden Hooge Zwaluwe, 
Niervaart, Grave en Kuik ten behoeve van de kinderen uit zijn huwelijk met wijlen 
Anna van Egmont.
1567 1 charter
Reg. no. 3456

XIX Vianden, St. Vith, Dasburg en Buetgenbach

XIX VIANDEN, ST. VITH, DASBURG EN BUETGENBACH
Zie J. Arnoldi, Gesch. der Or. Nass. Länder und ihrer Regenten, IIer band, 1800;P.H. Witkamp, Gesch. 
der Zeventien Nederlanden, 1880;H. Reiners, Die Kunstdenkmäler von Eupen-Malmedy, 1935.
Het graafschap Vianden was een allodiaal goed, totdat in 1269, bij een twist tusschen graaf Hendrik 
en zijn oom Philips, de laatste voor de hulp, hem verleend door den hertog van Luxemburg, diens 
leenheerschap erkende. Uit het huwelijk van Maria, erfdochter van Vianden, met Simon van 
Sponheim werd een dochter Elisabeth geboren. Deze was achtereenvolgens gehuwd met Ruprecht 
van Beieren en Dirk van der Mark, doch stierf kinderloos in 1417. Van haar vererfde Vianden op de 
kleinzoons van haar zuster Adelheid, die gehuwd was met Otto van Nassau-Dillenburg. Hun zoon 
Jan, gehuwd met Margaretha van Kleef, had vier zoons, Adolf, Jan, Engelbrecht en Jan, die Vianden 
gezamenlijk bezaten
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Bij de verdeeling van de goederen van graaf Engelbrecht I van Nassau tusschen zijn zoons Jan IV en 
Hendrik II in 1447, kreeg Hendrik 3/4 van Vianden benevens het vruchtgebruik van het overblijvende 
1/4. Dit duurde slechts tot 1450, in welk jaar graaf Jan door den dood van Hendrik de eenige bezitter 
van alle vaderlijke goederen werd
In 1489 moest graaf Engelbrecht II Vianden verpanden aan zijn broeder Jan V, die zich borg had 
gesteld voor een deel van den losprijs, door graaf Engelbrecht te betalen aan den koning van 
Frankrijk na zijn gevangenneming bij Béthune. In 1497 loste hij het af
Zijn erfgenaam, graaf Hendrik III stond Vianden c.a. af aan zijn jongeren broeder Willem gedurende 
diens leven 55

St. Vith en Bütgenbach behoorden achtereenvolgens aan de geslachten Luxemburg, Limburg en 
Valkenburg. Na kinderloos overlijden van Johan van Valkenburg in 1352, werden beide heerlijkheden 
successievelijk aan verschillende personen verkocht, ongeacht de aanspraken van verwanten. Van 
deze slaagde tenslotte Simon van Sponheim er in 1380 in de beide heerlijkheden als Luxemburgsche 
leenen te verkrijgen van Wenceslas van Luxemburg. Daar de Sponheims ook Dasburg bezaten, 
kwamen, door Simons huwelijk met Maria van Vianden, de drie heerlijkheden met Vianden in één 
hand
Hun dochter Elisabeth verpandde St. Vith en Bütgenbach aan graaf Engelbrecht van Nassau en graaf 
Ruprecht van Virneburg, bij niet-aflossing te vererven op een zoon van Nassau, die een dochter van 
Virneburg zou huwen. Uit dit huwelijk, dat tot stand kwam tusschen Hendrik II en Genoveva van 
Virneburg, bleef alleen een dochter in leven, waarvan het gevolg was, dat de heerlijkheden 
onverdeeld aan Hendriks broeder, graaf Jan IV, vervielen. Met Vianden bleven zij in het bezit der 
Nassaus tot 1795

A Aankomsttitels van het graafschap en de heerlijkheden.

A AANKOMSTTITELS VAN HET GRAAFSCHAP EN DE HEERLIJKHEDEN.

833.438 Akte, waarbij Godfrid van Vianden afstand doet van zijn goederen ten behoeve van 
zijn nicht Maria van Vianden, vrouw van Symon van Sponheim, graaf van Vianden.
1348 1 charter
Reg. no. 438

834.1036 Akte, waarbij graaf Ruprecht van Virneburg 1/6 van de stad Vianden in pand neemt.
1415 1 charter
Reg. no. 1036

835.2207 Akte, waarbij Jan, graaf van Nassau en Vianden, zijn ambtman Frederich van 
Milborch, heer van Hamme, het huisraad op het slot Vianden in bewaring geeft.
1491 1 charter
Reg. no. 2207

836-836.2287
Akte, waarbij graaf Engelbrecht II van Nassau het graafschap Vianden en de 
heerlijkheden St. Vith en Dasburg terugkrijgt van zijn broeder Jan tegen 1000 
rijnsche guldens jaarlijks. Met afschrift van de verdeelingsakte van hun ouderlijke 
goederen dd. 1472.
1497 1 charter en 1 stuk
836 1 stuk, 1472

Reg. nos. 1949
836.2287 1 charter, 1497

Reg. no. 2287

837.439 Akte van vrijwaring door Walram, graaf van Sponheim, en zijn zoon Symon, graaf 
van Vianden, ten behoeve van Marie von Bar van het vruchtgebruik van slot en land
van Dasburg.
1348 1 charter
Reg. no. 439

55 Dit alles maakt het verklaarbaar, dat de Rekenkamer in een brief aan prins Willem van Mei 1567 erover klaagt, dat
zooveel archiefstukken aangaande Vianden zich in Dillenburg bevinden en erop aandringt, dat deze naar Breda 
gezonden worden (Kon. Huisarchief Inv. Prins Willem I no. 2245 I)
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838 Brief, waarin de hertog van Luxemburg St. Vith en Bütgenbach opeischt van 
Walrave, graafvan Sponheim. Met antwoord.
1370 1 stuk
Reg. nos. 678 en 679

839.747 Akte, waarbij Symon, graaf van Sponheim, namens den hertog van Luxemburg de 
beleening met slot en land van St. Vith wordt beloofd.
1380 1 charter
Reg. no. 747

840 Stukken met betrekking tot een geschil tusschen Christoph, markgraaf van Baden, 
graaf van Sponheim, gouverneur van Luxemburg, als heer van Reuland eener-, en 
Engelbrecht, graaf van Nassau als heer van St. Vith en Dasburg anderzijds, over het 
hooge gerecht van de dorpen Auel, Breitfeld, Schlierbach, Steffeshausen, Zum Berg 
en Haldenfeld, tusschen St. Vith en Reuland gelegen.
c. 1500 2 stukken

B Verhouding tot den hertog van Luxemburg.

B VERHOUDING TOT DEN HERTOG VAN LUXEMBURG.

841 Verzameling afschriften betreffende de leenverhouding van Vianden tot Luxemburg
dd.
1209-1316, 16e eeuw 1 cahier
Reg. nos. 6, 24, 25, 33, 94, 101 en 129

842 Brief aan L. Du Sart, waarin hem uitstel beloofd wordt van behandeling van een 
zaak tusschen de inwoners van Recht in de heerlijkheid St. Vith en den procureur-
generaal van Luxemburg wegens afwezigheid van den graaf van Nassau.
1534 1 stuk

843 Memories enz. ten bewijze dat Vianden, St. Vith, Bütgenbach en Dasburg niet 
verplicht zijn beden en andere lasten op te brengen aan Luxemburg. Met 
cartularium, bevattende akten van 1371-1537 en afschrift van twee akten dd. 1500.
c. 1540 8 stukken
Reg. nos. 683, 686, 741, 1031-1033, 1054, 1262, 1357, 1548, 1549, 1883, 1884, 2032, 2130, 2368, 2382, 
2887, 2888, 2946 en 2960

C Goederenbeheer.

C GOEDERENBEHEER.
1 In het algemeen.

1 IN HET ALGEMEEN.

844.490 Kwitantie, groot 100 gulden, voor den rentmeester van Vianden, afkomstig van 
Godefridus van Vianden.
1352 1 charter
Reg. no. 490

845.2195 Akte, waarbij de ambtman, rentmeester en kelner van St. Vith graaf Engelbrecht 
van Nassau twee schulden, groot 140 en 800 gulden, kwijtscheldt tegen zijn 
achterstallen.
1490 1 charter
Reg. no. 2195

846 Kwitantie, groot 100 gulden, voor den rentmeester van St. Vith, afkomstig van 
Adrian, bastaard van Nassau, ridder, heer van Reynenstein.
1509 1 stuk
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Reg. no. 2507
Dit stuk is door de gemeente Etten aan het Alg. Rijksarchief in bruikleen gegeven.

847 Twee brieven van den prins van Oranje aan zijn raden te Breda over uitbetaling van 
onderhoud aan Houcken Wiltpergh, ambtman van Vianden.
1567 1 stuk
Reg. nos. 3454 en 3455

2 Inkomsten uit heerlijke rechten.

2 INKOMSTEN UIT HEERLIJKE RECHTEN.

848.414 Octrooi voor drie lombarden, verleend door Godefroit, momber van Vianden.
1347 1 charter
Reg. no. 414

849.897 Akte, waarbij Reynart van Berghe, ridder, het ambtmanschap van St. Vith en 
Bütgenbach aanneemt.
1403 1 charter
Reg. no. 897

850 Akte van aanstelling van Lucas van Erp als ambtman van Vianden.
1487 1 stuk
Reg. no. 2169

851.2288 Akte, waarbij Wilhem van Milborch, broeder tot Hamme, het burggraafschap van 
Dasburg aanneemt.
1497 1 charter
Reg. no. 2288

852.3452 Akte van borgstelling door Agneeze Symon Smeets dochter ten behoeve van den 
prins van Oranje voor de levering en de betaling van hout uit Dasburg.
1566 1 charter
Reg. no. 3452

3 Onroerende goederen.

3 ONROERENDE GOEDEREN.

853.199 Erfpachtbrief van den molen te Symcil (Sinspelt?) ten behoeve van Johannes 
Harman Richwinusz.
1328 1 charter
Reg. no. 199

854 Akte van beleening van graaf Hendrik II van Nassau en Vianden, heervan Schleiden, 
door den aartsbisschop van Keulen met de goederen, waarmede diens voorgangers
degraven van Nassau hebben beleend.
1445 1 stuk
Reg. no. 1501

855.2103-855.2105
Akte, waarbij Willem van der Marck belooft het slot Nuwerburg te bewaren, totdat 
Maximiliaan van Oostenrijk en graaf Engelbrecht van Nassau met Jorgen, graaf van 
Virneburg, tot overeenstemming gekomen zullen zijn. Met vidimus.
1483 2 charters
31 December 1483 doet Maximiliaan uitspraak, waarbij hij Nuwerburch aan graaf ENGELBRECHT 
geeft als deel van Vianden. (Zie Kon. Huisarchief Inv. Vianden, waar meer stukken over deze zaak 
zijn)
855.2103 1 charter, 1483

Reg. no. 2103
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855.2105 1 charter, 1483
Reg. nos. 2104 en 2105

856.2299 Kennisgeving van verwijzing naar den Grooten Raad van de zaak tusschen den 
graafvan Nassau en den heer van Valkenstein over den eigendom van de 
heerlijkheid Bivels.
1498 1 charter
Reg. no. 2299

4 Renten uit onroerende goederen.

4 RENTEN UIT ONROERENDE GOEDEREN.

857.2205 Akte, waarbij graaf Jan van Nassau en Vianden een rente, groot 10 gulden jaarlijks, 
gevestigd op de heerlijkheid Bettingen, benevens 100 rijnsche guldens uit dorp en 
meierij van Gichelingen ontvangt.
1491 1 charter
Reg. no. 2205

858 Rentebrief, groot 32 gulden jaarlijks uit de meierij te Lahr, voor het klooster der H. 
Drievuldigheid te Vianden.
1480 1 stuk
Reg. no. 2073

859.1682-859.2186
Rentebrief, groot 100 rijnsche guldens jaarlijks uit den hof te Wampach, ten 
behoeve van Huwart von Krutze en zijn vrouw Walper von der Nuwerburg, 1452. 
Verkocht aan Diderich fan Nassau.
1490 2 charters
859.1682 1 charter, 1452

Reg. no. 1682
859.2186 1 charter, 1490

Reg. no. 2186
D Leenzaken.

D LEENZAKEN.

860-860.2610
Drie beleeningsakten resp. met den hof te Foiren, een huis te Niedersgegen, den 
halven Schechersberg, den hofte Hermessdorf, het halve dorp Zevenich, het 
burchthuis en het zaadambt te Vianden, 2 stukken wijngaard te Dieffendael en een 
huis te Olmscheid, ten behoeve van Harman van Der Heyden.
1516 1 charter en 1 stuk
860 1 stuk

Reg. nos. 2609, 2611 en 2612
860.2610 1 charter, 1516

Reg. nos. 2609 en 2610

861.791 Akte, waarbij Conrad, heer van Schleiden en Neuenstein, met Neuenstein wordt 
beleend.
1388 1 charter
Reg. no. 791

862.1173 Akte, waarbij Johan, heer van Schleiden en Neuenstein, zijn vrouw Anna van 
Blanchenheym als douarie o.a. de heerlijkheid Neuenstein, leenroerig aan den graaf
van Nassau en Vianden, belooft.
1422 1 charter
Reg. no. 1173
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863.1702 Akte, waarbij de bij den burgvrede van Stoltzenburg aangeslotenen het slot 
overgeven aan den hertog van Luxemburg, den graaf van Nassau en Vianden en de 
graven van Virneburg, waarna Daem van Mailberch belooft zich door den graaf van 
Nassau te zullen laten beleenen met Ouren of Sust en hetgeen leenroerig is aan 
Vianden of Dasburg.
1454 1 charter
Reg. no. 1702

864.3397 Akte, waarbij Johan Lorich, dienaar van den prins Oranje, belooft den door hem van
den graaf van Manderscheid ontvangen leenbrief, betreffende diens Viandensche 
leenen, zoo spoedig mogelijk gezegeld te zullen terugzenden.
1563 1 charter
Reg. no. 3397

XX Grimbergen, Corroy, Frasnes en Londerzeel.

XX GRIMBERGEN, CORROY, FRASNES EN LONDERZEEL.
De helft van Grimbergen kwam met Corroy, Frasnes en Londerzeel door het huwelijk van Maria, 
erfdochter van half Grimbergen, met Philips, graaf van Vianden, in het geslacht van Vianden, waaruit
het op dezelfde wijze als dit graafschap op de Nassaus vererfde. De tweede helft ging met een 
andere erfdochter over in het geslacht Van Aa en vervolgens in dat van Boutershem, waaruit de 
heeren van Bergen op Zoom voortkwamen. In 1757 werd Grimbergen in zijn geheel verkocht aan 
Ferdinand, hertog van Croy. Corroy veranderde nog eenige malen van eigenaar 56 ., voordat het werd 
teruggekocht door René Van Chalon, die het met Frasnes afstond aan zijn bastaardbroeder Alexius

A Aankomsttitels enz. van de heerlijkheden.

A AANKOMSTTITELS ENZ. VAN DE HEERLIJKHEDEN.

865.151 Vidimus van de uitspraak, gedaan door den hertog van Brabant tusschen Philips, 
zoon, eener-, en Lutgardis, tweede vrouw van Godfried, graaf van Vianden, heer 
van Grimbergen, en haar kinderen anderzijds, over de nalatenschap van graaf 
Godfried dd.
1310, 1322 1 charter
Reg. nos. 108 en 151

866.183 Akte van beleening van Gherart van Vianden met Grimbergen, Corroy en Frasnes.
1326 1 charter
Reg. no. 183

867.184 Akte, waarbij Gherard van Vianden Lijsbet van Leefdael het huis met de helft van 
Londerzeel benevens de helft van (zijn deel van) Grimbergen als douarie geeft.
1326 1 charter
Reg. no. 184

868.187-868.188
Akte, waarbij Godevert en Lodewijk van Vianden afstand doen van Grimbergen en 
Corroy ten behoeve van hun broeder Geraerd. Met akte van scheiding tusschen 
Heinric, Godevaert en Lodewich van Vianden, broeders.
1327 2 charters
868.187 1 charter, 1327

Reg. no. 187
868.188 1 charter, 1327

Reg. no. 188

869.487 Akte van beleening van Maria, gravin van Vianden en Symon van Sponheim met 
Corroy, Frasnes, Grimbergen en Londerzeel.
1352 1 charter

56 Zie Reg. no. 2976
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Reg. no. 487

870.574 Akte van beleening van Marie, gravin van Vianden, en Symon van Sponheim met 
Corroy, Frasnes, Grimbergen en Londerzeel.
1359 1 charter
Reg. no. 574

871.1043-871.1059
Stukken betreffende den eigendom voor graaf Engelbrecht I van Nassau, van 
Grimbergen, Londerzeel, Corroy en Frasnes, afkomstig van Elisabeth, gravin van 
Sponheim en Vianden.
1415-1417 3 charters
871.1043 1 charter, 1415

Reg. no. 1043
871.1045 1 charter, 1416

Reg. no. 1045
871.1059 1 charter, 1417

Reg. no. 1059

872-872.1065
Akte van beleening van graaf Engelbrecht I van Nassau met Grimbergen, Corroy en 
Frasnes. Met afschrift uit de 15e eeuw.
1417 1 charter en 1 stuk
872 1 stuk, 15e eeuw

Reg. no. 1065
872.1065 1 charter, 1417

Reg. no. 1065

873.1264 Akte van verpanding door graaf Johan van Nassau, aan zijn broeder graaf 
Engelbrecht van zijn aandeel in de heerlijkheden Grimbergen en Corroy.
1429 1 charter
Reg. no. 1264

874.1278 Akte van beleening van graaf Engelbrecht I met Grimbergen Londerzeel, Corroy en 
Frasnes.
1430 1 charter
Reg. no. 1278

875 Stukken betreffende naasting door Jehenne van Glimes, vrouw van Adrien van 
Reijmerswael, van dat deel van Grimbergen, dat door haar broeder George van 
Glimes is verkocht aan haar broeder Jan, heer van Bergen op Zoom, 1512 en 1513. 
Met begeleidend schrijven bij de verzending vandezestukkenaan E. Dublioul d.d. 
1530
1512, 1513 7 stukken
Reg. nos. 2559-2563 en 2775

876.2198-876.2976
Stukken betreffende den verkoop en den wederinkoop van de heerlijkheid Corroy.
1491-1539 5 charters
876.2198 1 charter, 1491

Reg. no. 2198
876.2744 1 charter, 1526

Reg. no. 2744
876.2804 1 charter, 1531

Reg. no. 2804
876.2870 1 charter, 1533

Reg. no. 2870
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876.2976 1 charter, 1539
Reg. no. 2976

877 Akte, waarbij graaf Hendrik III van Nassau zijn zoon René de heerlijkheden 
Grimbergen en Rumpst geeft.
c. 1530 1 stuk
Reg. no. 2795

B Verhouding tot den landsheer.

B VERHOUDING TOT DEN LANDSHEER.

878.695 Akte, waarbij de gravin van Vianden het recht van het gemaal krijgt in al haar 
heerlijkheden, leenroerig aan Brabant.
1373 1 charter
Reg. no. 695

879 Bevel van den hertog van Brabant aan een ieder om zich te houden aan de keur op 
de "meisseniedelieden" in Grimbergen van 1298.
1456 1 stuk
Reg. nos. 79 en 1735

880.2085 Mandement tot daging van de stad Brussel op verzoek van den graaf van Nassau 
wegens het gevangen houden van zekere personen.
1481 1 charter
Reg. no. 2085

C Bestuur.

C BESTUUR.

881 Brieven van de stad Mechelen aan den graaf van Nassau ter voorkoming van 
inmenging van de stad Brussel in de rechtspraak in het land van Grimbergen.
1431 2 stukken
Reg. nos. 1302 en 1304
Het stuk, Reg. no. 1304, is afkomstig uit het gemeentearchief van Breda

882 Verzoek van den drost van Grimbergen om uitstel van het afleggen van rekening en 
verantwoording van zijn administratie.
1542 1 stuk
Reg. no. 3070

D Goederenbeheer.

D GOEDERENBEHEER.
1 Inkomsten uit heerlijke rechten.

1 INKOMSTEN UIT HEERLIJKE RECHTEN.

883 Akte van verkoop van hofrechten te Bothey, Grand-Leez en Ardenelle door den 
graaf van Vianden, heer van Corroy, aan de abdij Notre Dame te Floreffe.
1292 1 stuk
Reg. no. 68

884.899 Stukken betreffende de aanstelling van Reynner von Bergen als ambtman van 
Corroy.
1402 en 1403 2 aaneengehechte charters

1 charter, 1402
Reg. no. 895
1 charter, 1403
Reg. nos. 898 en 899

885 Verzoekschrift van Englebert van Oyenbrugghe om met het kasteleinschap van 
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Londerzeel begiftigd te worden.
c. 1535 1 stuk
Reg. no. 2916

2 Onroerende goederen.

2 ONROERENDE GOEDEREN.

886.347 Akte, waarbij Wilhelmus von Dudellendorf eenige inkomsten en goederen te Keillin 
verbindt voor 22 gouden schilden, die hij Nycholaus van Keillin schuldig is.
1342 1 charter
Reg. no. 347

887.1824 Vidimus van drie akten dd. 1440 betreffende den gerechtelijken verkoop van de 
goederen van Robertus van den Morter Johannesz. en Wilhelmus van Meltbroec in 
Londerzeel, Malderen, Lippelo, en Calfort aan Godefridus van Beringhen Johannesz.
1460 1 charter
Reg. nos. 1428-1430 en 1824

888.2481-888.2758
Stukken betreffende de huwelijksvoorwaarden van Willem Meerts en Kathelyne 
Esterik, waarbij aan Kathelyne de pachthoeve ter Luyts te Londerzeel wordt 
gegeven, 1506 en 1517. Met vidimus van de akte dd.
1506, 1527 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
888.2481 1 charter, 1507

Reg. no. 2481
888.2758 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1506
Reg. no. 2465
1 charter, 1527
Reg. no. 2758

3 Uitgegeven renten.

3 UITGEGEVEN RENTEN.

889.676 Rentebrief, groot 100 francs jaarlijks, voor Robert Vannamen, gevestigd op Corroy, 
Frasnes en Grimbergen.
1370 1 stuk
Reg. no. 676

890 Stukken betreffende een proces van Margriete van den Abbeele tegen graaf 
Hendrik III van Nassau over een rente, groot 60 rijnsche guldens jaarlijks, gevestigd 
op Grimbergen, 1525 en 1527. Met retroacta van.
1454,1480 en 1484 9 stukken
Reg. nos. 1708, 2066, 2114, 2730, 2731, 2745-2747 en 2752

891 Lijst van stukken betreffende Corroy, voor ontvangst geteekend door A. van 
Bronckhorst. Met afschrift van de akte, waarbij René van Chalon zijn natuurlijken 
broeder Alexius behalve 500 car. guldensjaarlijks uit Corroyen Frasneser 700jaarlijks
bewijst op land bij Steenbergen en op de Hooge Zwaluwe, Dubbelmonde, 
Almonde, Drimmelen, Standhazen en Twintighoeven en van een octrooi daarop 
betrekking hebbende.
1544, 1542 2 stukken
Reg. no. 3043 en 3071

4 Afgeloste rentebrieven.

4 AFGELOSTE RENTEBRIEVEN.

892.808 Akte, waarbij Jehan van Namen als arbiter uitspraak doet tusschen zijn neef Symon,
graaf van Sponheim en Vianden, en de weduwe van Robert van Namen, waarbij 
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wederzijdsche vorderingen o.a. 1000 gulden, gevestigd op Corroy, worden 
gekwiteerd.
1391 1 charter
Reg. no. 808

893.1836 Akte van aflossing van een rente, groot 222 rijnsche guldens jaarlijks, gevestigd op 
Grimbergen en Corroy.
1461 1 charter
Reg. no. 1836

894 Akten betreffende de aflossing van twee renten, groot 500 en 232 1/2 rijnsche 
guldens jaarlijks, gevestigd resp. op Breda en op Grimbergen.
1482-1494 1 katern
Reg. nos. 2091, 2109, 2111, 2113, 2192 en 2246

E Leenzaken.

E LEENZAKEN.

895 Rekest van Joes Rogge als man van Lijsbet van Stalle aan het Leenhof van 
Grimbergen om tusschenkomst tot vrijstelling van schot en lot van een zeker 
leengoed.
1496 1 stuk
Reg. no. 2276

XXI Millen, Gangelt, Vucht, Stein en Lummen

XXI MILLEN, GANGELT, VUCHT, STEIN EN LUMMEN
Millen, Gangelt en Vucht (= Waldfeucht) waren door Jan van Loon, heer van Heinsberg, als apanage 
toebedeeld aan zijn jongsten zoon JAN, den lateren bisschop van Luik, na wiens dood zij aan twee 
oudere zoons zouden komen. Nadat deze verdeeling gemaakt was, werden uit een tweede huwelijk 
van Jan van Loon Maria en een zuster Jacoba, later abdis van Thorn, geboren, aan wie een erfdeel in 
geld werd toegezegd. Toen deze bedragen bij den dood van Jan van Loon, den bisschop, nog niet 
geheel betaald waren, nam Jan IV van Nassau als echtgenoot van Maria Millen, Gangelt en Vucht in 
beslag voor de beide zusters, van welke Jacoba zich door hem liet uitkoopen. Tegen Jan van Nassau 
verzetten zich de nakomelingen van de twee oudste zoons van Jan van Loon nl. Johanna van Loon, 
gehuwd met Jan Van Nassau-Sarbrücken, en Gerhard van Blankenheim. Bij arbitrage van Philips van 
Bourgondië werd Jan van Nassau in het bezit gelaten en aan ieder der beide anderen de helft van het
erfrecht toegewezen. Voor een van hen is dit niet doorgegaan of heeft afkoop plaats gehad, want in 
1499 ruilde graaf Engelbrecht II van Nassau de helft van Millen, Gangelt en Vucht met Willem van 
Gulik, schoonzoon van bovengenoemde Johanna van Nassausarbrücken tegen de heerlijkheid Diest 
c.a. (zie het volgende hoofdstuk). Eveneens van Jan van Loon kwamen de heerlijkheden Stein en 
Lummen; Stein was afkomstig van Willem van Brederode, Lummen van Jan van der Marck, heer van 
Aremberg. De aanspraken van de familie van Maria van Loon kocht graaf Jan IV van Nassau af. 
Lummen ruilde hij in 1464 tegen Zundert-Hertog, Stein verkocht hij in 1464 aan Herman van 
Bronkhorst. Bij de stukken aangaande Stein waren oudtijds opgeborgen eenige papieren, in den 
ouden Inventaris de Brederodepapieren genoemd, die o.a. betrekking hebben op de heerlijkheden 
van de Merwede en Gennep, evenals Stein eerder eigendom van deze familie. Deze stukken zijn 
bijeengelaten en in ditzelfde hoofdstuk als Aanhangsel beschreven
J. Arnoldi, Gesch. der Oraniën-Nassauschen länder und ihre Regenten, IIer bd. 1800; Chr. J. Kremer, 
Akad. Beiträge zur Gülch. und Bergischen Geschichte, 1769; M. J. Wolters, Notice historique sur les 
anciens seigneurs de Steyn, 1854.

A In het algemeen.

A IN HET ALGEMEEN.

896 Conclusie van eisch in het proces van graaf Jan IV van Nassau tegen graaf Jan van 
Nassau-Sarbrücken over de nalatenschap van Jan van Loon, heer van Heinsberg, en 
diens tweede vrouw, Anna van Solms, eerder weduwe van Gerard, graaf van Sayn.
c. 1460 1 stuk
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief van Breda
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B Lummen.

B LUMMEN.
1 Koop van de heerlijkheid.

1 KOOP VAN DE HEERLIJKHEID.

897.1684-897.1770
Contract van den verkoop van Lummen door Johan van der Mark aan Johan van 
Heinsberg, bisschop van Luik, 1453. In duplo. Met kwitanties wegens betaling van 
een deel van de koopsom en aflossing van verschillende lasten, op de heerlijkheid 
rustende.
1453 en 1457 5 charters
Reg. nos. 1684-1686 en 1770
897.1684 1 charter, 1453

Reg. no. 1684
897.1685.1 1 charter, 1453

Reg. no. 1685
897.1685.2 1 charter, 1453

Reg. no. 1685
897.1686 1 charter, 1453

Reg. no. 1686
897.1770 1 charter, 1457

Reg. no. 1770
2 Goederenbeheer.

2 GOEDERENBEHEER.

898.1619 Rentebrief, groot 300 rijnsche guldens jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheid 
Lummen, ten behoeve van Eustasse Chabot. Met akte, waarbij de hoofdsom 
vergroot wordt.
1445 en 1449 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1445
Reg. no. 1513
1 charter, 1449
Reg. no. 1619

899.1965 Mandement voor Willem van der Marck tot betaling van achterstallige rente, 
gevestigd op de heerlijkheid Lummen, aan graaf Jan van Nassau. Met relaas van 
den stadhouder van de leenen.
1473 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1473
Reg. no. 1964
1 charter, 1473
Reg. no. 1965

3 Leenzaken.

3 LEENZAKEN.

900.1527-900.1572
Akte van beleening van Heynrick van Galen met het kasteleinschap van Lummen, 
1447. Met stukken betreffende den verkoop door Jan van der Marck aan Floris van 
Boschuysen dd. 1446
1446 5 charters
De 3 charters met regestnummers 1527, 1543 en 1572 waren ooit getransfigeerd, maar zijn 
losgeraakt.
900.1527 1 charter, 1446

Reg. no. 1527
900.1528 1 charter, 1446

Reg. no. 1528
900.1529 1 charter, 1446
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Reg. no. 1529
900.1543 1 charter, 1446

Reg. no. 1543
900.1572 1 charter, 1447

Reg. no. 1572
C Stein.

C STEIN.

901.956-901.957
Akte van verpanding van de heerlijkheid door Willem van Brederode aan Gerart van
Pietershem. Met belofte van restitutie na ontvangst van de pandsom.
1408 2 charters
901.956 1 charter, 1408

Reg. no. 956
901.957 1 charter, 1408

Reg. no. 957

902.986 Akte van beleening voor Geryt van Petershem als pandheer door Jan van Beieren, 
elect van Luik.
1411 1 charter
Reg. no. 986

903.1044 Verklaring van Jan van Beieren, elect van Luik, dat Willem van Brederode in het jaar 
1414 met de heerlijkheid beleend is.
1415 1 charter
Reg. no. 1044

904.1331 Akte van beleening van Willem van Brederode met de heerlijkheid door Jan, 
bisschop van Luik.
1435 1 charter
Reg. no. 1331

905.1591-905.1592
Akte van verpanding van de heerlijkheid door Willem en Margareta van Brederode 
en van inpandneming door Johan van Heinsberg, bisschop van Luik.
1448 2 charters
905.1591 1 charter, 1448

Reg. no. 1591
905.1592 1 charter, 1448

Reg. no. 1592

906.1638-906.1677
Akte van beleening van Johan van Heinsberg, bisschop van Luik, met de 
heerlijkheid, na opdracht door Johanna van de Merwede, vrouw van Clais van der 
Hoyven, 1452. Met akte van denzelfden inhoud dd. 1450 en kwitantie, groot 1600 
rijnsche guldens, voor Johan van Heinsberg dd. 1452
1452 3 charters
906.1638 1 charter, 1450

Reg. no. 1638
906.1676 1 charter, 1452

Reg. no. 1676
906.1677 1 charter, 1452

Reg. no. 1677

907.1704-907.1776
Akten, waarbij Henric van Diest afstand doet van zijn aanspraken op de 
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heerlijkheid.
1454 en 1457 2 charters
907.1704 1 charter, 1454

Reg. no. 1704
907.1776 1 charter, 1457

Reg. no. 1776

908 Brief van Aart van Elen aan een zaakgelastigde van den graaf van Nassau over de 
aanspraken van zijn vrouw, dochter van Johanna van de Merwede, op Stein. Met 
aanteekeningen.
1461 3 stukken
Reg. no. 1840

909 Kwitantie, groot 800 rijnsche guldens, betaald aan Willem van Loon, heer van Gulik,
graaf van Blankenheim, door graaf Jan van Nassau wegens verkoop van aanspraken
op Stein, Lummen en Meerssen,
1462 1 stuk
Reg. no. 1850
Over Meerssen, dat eigendom was van de Abdij van St. Remigius te Reims, hadden de heeren van 
Heinsberg de voogdij.

910-910.1865
Akte, waarbij Johanna van de Merwede afstand doet van haar aanspraken op de 
heerlijkheid Stein ten behoeve van graaf Jan van Nassau, met belofte zijnerzijds 
haar daarvoor een lijfrente te zullen geven en kwitantie dienaangaande over het 
jaar 1463.
1463 en 1464 1 charter en 2 stukken
910 2 stukken

Reg. nos. 1864 en 1874
910.1865 1 charter, 1463

Reg. no. 1865
D Aanhangsel.

D AANHANGSEL.
De Brederodepapieren.

DE BREDERODEPAPIEREN.

911.1002-911.1005
Akte, waarbij Johan, Walraven en Willem van Brederode overeenkomen, de 
heerlijkheid Gennep ongescheiden te bezitten. Met akte, waarbij Johan en 
Margriete van Loon in deze gemeenschap worden opgenomen.
1413 2 charters
911.1002 1 charter, 1413

Reg. no. 1002
911.1005 1 charter, 1413

Reg. no. 1005

912.1025 Akte, waarbij Johan en Margrete van Loon belooven het hun door Willem van 
Brederode verpande 1/4 van Gennep te zullen teruggeven na ontvangst van 4000 
rijnsche guldens.
1415 1 charter
Reg. no. 1025

913.114 Vidimus van een akte dd. 1303, waarbij de hertog van Brabant verklaart geen 
aanspraken te hebben op de hooge heerlijkheid van Meerwijk en Empel.
1311 1 charter
Reg. nos. 87 en 114
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914.1165-914.1475
Stukken betreffende een schuld van 1100 kronen ten laste van Willem van 
Brederode, gevestigd op de heerlijkheid van de Merwede, 1442 en 1443 Met 
bijbehoorende stukken dd.
1422 en 1424 4 charters
914.1165 1 charter, 1422

Reg. no. 1165
914.1205 1 charter, 1424

Reg. no. 1205
914.1461 1 charter, 1442

Reg. nos. 1451 en 1461
914.1475 1 charter, 1443

Reg. no. 1475

915.780 Akte, waarbij de hertog van Gelre Dirk van Brederode 150 oude schilden jaarlijks uit 
den tol te Moldich geeft.
1387 1 charter
Reg. no. 780

916 Vidimus van de akte, waarbij koning Sigismund van Hongarije etc., Dederich, graaf 
van Sayn, beleent met de torenste Engers en Keizersweerd en met het dorp Consor 
dd.
1431, 1432 1 stuk
Reg. nos. 1284 en 1301

917.1247 Transumpt van drie schuldbekentenissen van Jan van Brabant ten behoeve van 
Willem van Brederode dd.
1419, 1420 en 1429 1 charter
Reg. nos. 1097, 1098, 1102 en 1247

XXII Diest, Zelhem, Sichem, Meerhout, Vorst, Holede en het burggraafschap van Antwerpen

XXII DIEST, ZELHEM, SICHEM, MEERHOUT, VORST, HOLEDE EN HET BURGGRAAFSCHAP 
VAN ANTWERPEN
Zie Chronicon Diestense, uitgegeven door M. Raymakers in Bulletin de la Commission royale 
d'histoire de Belgique, 3e serie, tome II, (1861);F. J. E. Raymakers, Het kerkelijk en liefdadig Diest, 
1870;M. Ch. Stallaert, Inventaire analytique des chartes concernant les seigneurs et la ville de Diest, 
in Compte rendu de la Commission royale enz., 4e serie, tome III, (1876);J. de Sturler, Un fief de 
l'Archevêché de Cologne en Brabant: La eigneurie de Diest, in Bulletin de la Commissien royale enz. 
tome CI, (1936), blz. 137-186;Instructive memorie op de domeinen van Z.H. door F. E. Fijen, van 1768 
(Inv. Nass. Dom. fol. 794 no. 78);P. J. Goetschalckx, Eenige aanteekeningen rakende de geschiedenis 
van Sichem in Bijdr. tot de gesch. van het hertogdom Brabant, I, (1902), blz. 523
In de inleiding tot het vorige hoofdstuk (blz. 151) is reeds vermeld, hoe graaf Engelbrecht II de helft 
van Millen, Gangelt en Vucht ruilde tegen Diest c.a. Onder de annexa zijn te verstaan: "tol en 
doorgang" van Diest, het burggraafschap van Antwerpen, benevens Zelhem, Sichem, Meerhout, 
Vorst, Holede en 9 bunder land te Wommerssom, welke goederen in 1447 reeds aan Jan IV van 
Nassau verpand waren. Het waren Brabantsche leenen behalve Diest zelve, dat oorspronkelijk 
allodiaal, door Arnold II aan Philips van Heinsberg als aartsbisschop van Keulen (1168-1191) werd 
opgedragen. De heeren van Diest herinnerden zich het bestaan dezer vazaliteit slechts bij hooge 
uitzondering, zooals in 1308, toen Gerard van Diest zich op de leenroerigheid aan Keulen beriep om 
voor Diest uitzondering te verkrijgen van den ban, die Brabant getroffen had
De annexe bezittingen werden langzamerhand en langs verschillende wegen verworven. Wanneer 
Zelhem en het burggraafschap van Antwerpen aan de heeren van Diest zijn gekomen, is mij niet 
gebleken; Arnold V (†1296) is, voor zoover bekend, de eerste, die zich burggraaf van Antwerpen 57 ., 
Thomas (†1349) de eerste, die zich heer van Zelhem noemt. De genealogen voegen daarom tusschen
Arnold IV en V nog een Arnold in, die met een erfdochter van het burggraafschap gehuwd zou zijn 
geweest. Het ligt meer voor de hand, dat de hertog van Brabant, die als hertog van Neder-

57 Volgens Witkamp, Gesch. der zeventien Nederlanden, II, blz. 360, komt reeds in 1268 een Arnold van Diest voor 
als burggraaf
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Lotharingen markgraaf van Antwerpen was, den titel van burggraaf erfelijk aan een der heeren van 
Diest heeft geschonken. Sichem kocht Thomas II in 1413 van Reinald, heer van Schoonvorst en 
Montjoie
Van Meerhout bezaten de heeren van Diest als zoodanig de helft met hooge rechtspraak; door het 
huwelijk van Thomas II met Catherina van den Wiere kregen zij er de andere helft bij benevens de 
dorpen Vorst en Holede, alle met uitzondering van de hooge rechtspraak, en de 9 bunder land te 
Wommerssom
Diest, dat aanvankelijk met een aantal omliggende gehuchten één heerlijkheid vormde, werd 
daarvan in 1229 door verkrijging van stadsrecht geëximeerd. De onderhoorigheden, die evenals het 
bestuur van de stad Sichem onder den drossaard van de landen van Diest en Sichem stonden, 
behielden hun meier en 7 schepenen, die op den burcht te Schaffen vergaderden en een zegel 
gebruikten, waarop het wapen van Diest met het randschrift "Sigillum scabinorum forensium de 
Dyste". Sinds 1566 waren zij verplicht te Diest in het korenhuis te vergaderen
De beide helften van Meerhout hadden evenals Vorst ieder een bank, welke drie banken door 
eenzelfden meier van den heer van Diest werden bediend. In die helft van Meerhout, welke deel 
uitmaakte van de heerlijkheid Wier, stelde het kapittel van St. Gomarus te Lier de schepenen aan, die
den eed aflegden aan den hertog, het kapittel en den heer van Diest. In de andere helft lag de hof te 
Lare, die de heer in cijns had van het kapittel te Lier
Graaf Hendrik III van Nassau liet ook te Diest in 1514 of 1516 een burcht bouwen na slooping van 
twee oude kasteelen, waarvan er een, gebouwd vòòr 1200, op de Warande lag temidden van 
wijngaarden, en de andere, die uit het midden van de 14e eeuw dateert, op het St. Jansveld. Graaf 
Hendriks gemalin, Claude de Chalon, te Diest gestorven in 1521, is er, evenals prins Philips Willem 
begraven; de eerste in de St. Jans-, de laatste in de St.- Sulpiciuskerk. Diest heeft tot 1795 aan de 
Nassaus behoord

A Aankomsttitels van de heerlijkheden en het burggraafschap.

A AANKOMSTTITELS VAN DE HEERLIJKHEDEN EN HET BURGGRAAFSCHAP.

918 Cartularium, bevattende akten van.
1349-1489 1 deel in leeren omslag
Reg. nos. 451, 452, 802, 1011, 1192-1194, 1415, 1487, 1524, 1554, 1563, 1564, 1580, 1618, 1651, 1656, 
1718, 1741, 1744, 1756, 1757, 1767, 1772-1775, 1777, 1807, 1814, 1829, 1831, 1856, 1861, 1868, 1910-1912, 
2141, 2156 en 2178
Het cartularium bevat 44 bladen en begint met de huwelijksvoorwaarden van Johanna van 
Heinsberg en Jan van Nassau-Sarbrücken dd. 1451 en een aantal akten, die daarop betrekking 
hebben. Daarna volgen akten betreffende financieele verplichtingen van de heeren van Diest en ten 
slotte enkele privileges uit de 14e eeuw benevens een akte van aanstelling van een schout dd. 1489

919 Authentieke extracten uit Brabantsche leenregisters van 1440 en 1474 aangaande 
Diest, Sichem, Meerhout, Vorst, Holede en het burggraafschap van Antwerpen, 
benevens lijsten van van mannen en mansmannen van Sichem, Holede, Meerhout 
en Antwerpen.
1540 en 1541 1 deel

920.1414 Akte van verpanding van de heerlijkheid Sichem door Jan van Loon en Johanna van 
Diest aan Engelbrecht van Nassau.
1440 1 charter
Reg. no. 1414

921.1554 Akte van verpanding door Jan van Loon en Johanna van Diest van Sichem, tol en 
doorgang van Diest, Meerhout en Vorst, voor zoover zij dat bezitten, 9 
bunderlandte Wommerssom, het burggraafschap van Antwerpen, en het dorp 
Holede aan Jan van Nassau.
1447 1 charter
Reg. no. 1554

922.1728 Machtiging van Johanna, vrouwe van Diest, voor Johan van Heinsberg, bisschop 
van Luik, tot het innen van haar inkomsten.
1455 1 charter
Reg. no. 1728
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923-923.2375
Stukken betreffende den ruil tusschen Willem, hertog van Gulik, en Engelbrecht, 
graaf van Nassau, van de helft van het land van Millen met de steden Gangelt en 
Vucht benevens 11350 rijnsche guldens tegen Diest, Sichem, Zelhem, het 
burggraafschap van Antwerpen, tol en doorgang van Diest, de helft van het dorp 
Meerhout met hooge en lage rechtspraak, de andere helft van Meerhout en Vorst 
behoudens hooge rechtspraak, 20 pond jaarlijks aan cijns te Vorst, 9 bunderlandte 
Wommerssom en het dorp Holede, 1498-1500. Met bijlagen van 1337-1499 en 
correspondentie van.
1494-1500 8 charters en 3 omslagen
923 3 omslagen

Reg. nos. 1509, 2252, 2263-2265, 2270, 2272, 2290, 2292, 2298, 2311, 2314, 2320, 
2321, 2329, 2331, 2334, 2337-2340, 2342, 2356, 2358, 2369, 2370, 2376, 2377, 2380, 
2381 en 2383

923.1183 1 charter, 1423
Reg. nos. 282 en 1183

923.1478 1 charter, 1443
Reg. no. 1478

923.2264 1 charter, 1496
Reg. no. 2264

923.2334 1 charter, 1499
Reg. no. 2334

923.2338 1 charter, 1499
Reg. no. 2338

923.2340 1 charter, 1499
Dit charter is zeer beschadigd, maar betreft mogelijk het origineel van reg. no. 
2340. Raadpleeg het afschrift onder inv. nr. 923 voor de inhoud van de stuk.

923.2341 1 charter, 1499
Reg. no. 2341

923.2342 1 charter, 1499
Reg. nos. 2096 en 2342

923.2375 1 charter, 1500
Reg. no. 2375

924 Relaas van de Blijde Inkomst van graaf Engelbrecht van Nassau in Diest.
1499 1 katern

925.2427 Akte van bevestiging van de beleening van graaf Engelbrecht II van Nassau met 
Sichem, tol en doorgang van Diest, etc., in 1499.
1503 1 charter
Reg. no. 2427

926-926.2399
Stukken met betrekking tot de aanspraken van heer Jan van Gavere op Diest en 
Sichem, uit hoofde van zijn proces tegen den hertog van GULIK over de heerlijkheid 
Montjoie, 1497-1515. Met correspondentie over opzending der stukken.
1543 2 charters en 10 stukken
926 10 stukken

Reg. nos. 2167, 2316, 2399, 2512, 2541, 2588, 2589, 3089-3091.
926.2316 1 charter, 1499

Reg. no. 2316
926.2399 1 charter, 1501

Reg. no. 2399

927 Stukken betreffende de aanspraken van den hertog van Brabant eener-, en den 
heer van Diest anderzijds, op de hooge heerlijkheid van Meerhout en Vorst, 16e 
eeuw. Met retroacta van.
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1304,1306, 1407, 1408 en 1443 1 rol en 6 stukken
Reg. nos. 89, 92 en 1490

928 Stukken ten bewijze, dat de prins van Oranje als heer van Holede eigenaar is van 
een stukje grond met boomen beplant bij den weedemolen te Tienen.
1540 4 stukken

B Grensregelingen.

B GRENSREGELINGEN.

929 Informatie naar de grens tusschen de jurisdictie van Sichem en die van Aerschot.
1525 en 1533 1 deel

930 Adviezen van gedeputeerden van den heer van Diest en van die van den graaf van 
Loon over den eigendom van zekere heiden, welke de dorpen Caggevenneen 
Tessenderloo elkander betwisten.
1535 1 stuk
Reg. nos. 2893 en 2894

C Verhouding tot den landsheer.

C VERHOUDING TOT DEN LANDSHEER.

931.88 Akte, waarbij de hertog van Brabant den heer van Diest uitlevering van misdadigers 
belooft.
1303 1 charter
Reg. no. 88

932 Akten betreffende het zetten der bede in Diest door bedezetters van den hertog.
1357, 1360 en 1361 1 katern
Reg. nos. 560, 562, 594 en 619

933-933.769 Verklaringvan de hertogin van Brabant, dat het privilege, waarbij den inwoners van 
Brabant berechting binnen 14 dagen door den Raad wordt beloofd, niet van 
toepassing zal zijn op inwoners van de heerlijkheid Diest. Met afschrift uit de 15e 
eeuw.
1386 1 charter en 1 stuk
933 1 stuk

Reg. no. 769
933.769 1 charter, 1386

Reg. no. 769

934 Akte, waarbij de hertog van Brabant aan Thomas, heer van Diest, vergunt 
konijnenstroopers in zijn heerlijkheden, zonder vorm van proces, terecht te stellen.
1419 1 stuk
Reg. no. 1078

935 Bevel van den hertog van Brabant tegen ontduiking van tol door veehandelaren in 
Brabant.
1467 1 stuk
Reg. no. 1904

936 Privilege, door Maria van Bourgondië verleend aan Brabant, Limburg en de landen 
van Overmaze bij haar Blijde Inkomst. Geijktijdig afschrift.
1477 1 katern
De twee buitenste bladen, waarop een deel van de inhoudsopgave, zijn verloren

937-937.2119
Stukken, waarbij de hertog van Brabant de stad Diest tegenover de stad Lier 
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handhaaft in haar privileges van vrij handelsverkeer en een vrije markt.
1477-1488 2 aaneengehechte charters en 6 stukken
937 6 stukken

Reg. nos. 2022-2026 en 2052
937.2119 2 aaneengehechte charters

1 charter, 1479
Reg. no. 2052
1 katern, 1484
Reg. nos. 2118 en 2119

938 Verzoek van (Engelbrecht II, graaf van Nassau?) aan den kanselier van Brabant om 
invrijheidstelling van een als gijzelaar gevangen genomen pachter.
c. 1500 1 stuk
Reg. no. 2389

939 Betoog voor commissarissen van den keizer over het nadeel, dat de heer en de stad 
van Diest zouden lijden bij het plaatsen van een tol door den keizer bij Aert.
16e eeuw 1 stuk

940 Akte, waarbij de hertog van Brabant de stad Diest uitstel van betaling verleent met 
enkele reserves.
1501 1 stuk
Reg. no. 2403

941 Informaties naar den financieelen toestand van de stad Diest, genomen ingevolge 
appointement van den hertog op rekesten van de stad, 1501 en 1506. Met advies 
van den Raad van Brabant dd. 1506 en extracten uit de rekeningen van
1499-1500 en 1504-1505 1 deel en 3 stukken

942.2416 Bevel van hertog Philips aan leenmannen, cijnsplichtigen enz. in de heerlijkheden 
Diest, Sichem, Meerhout, Vorst, Holede en het burggraafschap van Antwerpen om 
zich aan te melden bij den rentmeester van den heer.
1502 1 charter
Reg. no. 2416

943.2444-943.2486
Akte van verleening van vrijgeleide in Brabant aan alle pachters van goederen van 
den graaf van Nassau in Diest, Sichem en Meerhout, gedurende 4 jaar, 1504. Met 
akte van verlenging voor 3 jaar dd. 1508
1504 2 charters
943.2444 1 charter, 1504

Reg. no. 2444
943.2486 1 charter, 1508

Reg. no. 2486

944 Rekest van den graaf van Nassau en de stad Diest aan den koning om ook het 
gehucht Aert den 40en penning van de poorters nering te laten betalen, 1518. Met 
bijbehoorende stukken.
1518 en 1519 8 gedeeltelijk aaneengehechte, gedeeltelijk losgeraakte stukken
Reg. nos. 2646, 2654, 2658, 2669 en 2671

945 Memorie uit de rekening van Diest over October.
1521-1522 1 stuk
Waarschijnlijk gemaakt ter motiveering van een verzoek om uitstel van betaling van lasten aan den 
hertog van Brabant
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946 Brief van de stad Diest aan L. du Sart. Met afschrift van een vonnis van den Raad 
van Brabant, waarbij bevestigd wordt, dat inwoners van Diest terecht moeten staan
voor schepenen en niet voor den heer.
1534, 1464 2 stukken
Reg. nos. 1886 en 2873

947 Verzoek van de stad Diest aan den prins van Oranje om tusschenkomst bij den 
keizer tot verkrijging van vrijstelling van beden, 1538. Met verzoek van graaf 
Hendrik III van Nassau aan den keizer om kwijtschelding van de helft en staten van 
inkomsten en uitgaven van de stad over de jaren.
1528-1535 3 stukken
Reg. nos. 2933 en 2972

948-948.2670
Ordonnantie van keizer Karel V tot onderhoud van de rivier de Demer in verband 
met de watermolens, verbaal van een onderzoek naar den bestaanden toestand en 
speciaal bevel tot nakoming aan de stad Diest. Met afschriften van akten betrekking
hebbende op de molenpegels dd. 1381-1399 en ordonnantie van 1519.
1539 1 charter en 3 stukken
948 3 stukken

Reg. nos. 748, 757, 863, 864 en 2986-2989
948.2670 1 charter, 1519

Reg. no. 2670

949 Stukken naar aanleiding van de klachten door de stad Leeuw (Zoutleeuw) ingediend
bij den Raad van Brabant over het plaatsen van 2 nieuwe molens te Diest aan den 
Demer.
1547-1553 1 omslag
Reg. nos. 3150, 3159, 3172, 3191, 3200, 3201 en 3288-3295

950 Stukken naar aanleiding van het verbod van den rentmeester van Tienen om den 
nieuwen molen op den Ezeldijk te Diest te gebruiken, tenzij voldaan wordt aan zijn 
eischen aangaande den pegel en den resbalk. Met retroacta dd. 1468 en 1544.
1550 en 1551 1 omslag
Reg. nos. 1915, 3105, 3233, 3234, 3237, 3238, 3245, 3247, 3250 en 3252-3256

951 Stukken betreffende een geschil met den rentmeester van Tienen over den 
eigendom van een in den Demer geabandonneerd schip.
1551-1552 4 stukken
Reg. nos. 3257, 3259-3261

952 Getuigenverhoor door den meier van Sichem naar aanleiding van het verzet van Jan
van Campenroide C.S. tegen het heffen van de bede. Met bijbehoorende stukken.
1534 1 katern en 4 stukken
Reg. nos. 2875, 2876 en 2878

D Bestuur en rechtspraak.

D BESTUUR EN RECHTSPRAAK.

953 Akten, waarbij de heer van Diest het terrein van het bagijnhof van St. Katherina 
uitbreidt en de stad het bagijnhof een betaling van 100 stuivers jaarlijks oplegt ter 
vergoeding voor de exemptie van belastingen. 16e-eeuwsch afschrift.
1271 en 1279 1 stuk
Reg. nos. 26 en 40

954 Akte, waarbij een geschil tusschen de stad Diest eener-, en het kapittel van St. Jan 
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en andere gebeneficieerden anderzijds, over verandering van de munt en 
vrijstelling van accijns, wordt beeindigd, 1446. Met privilegebrief voor den St. Jan 
dd.
1297 1 stuk
Reg. nos. 78 en 1526

955-955.2349
Stukken betreffende herziening van de privileges van de stad Diest door graaf 
Engelbrecht van Nassau.
1499 2 charters en 4 stukken
955 1 katern met afschriften

Reg. nos. 2344, 2348 en 2349.
955.2348 1 minuut en 1 klad op perkament

1 minuut, 1499
Reg. no. 2348
1 klad, 1499
Reg. no. 2348

955.2349 1 minuut en 1 klad op perkament
1 minuut, 1499
Reg. no. 2349
1 klad, 1499
Reg. no. 2349

956 Plan voor doorgraving van de rivier de Demer tot in de Maas.
16e eeuw 1 katern

957.2676 Akte, waarbij graaf Hendrik III van Nassau de stad Tienen dezelfde faciliteiten 
verleent bij het varen door de landen van Diest en Sichem als de stad Leeuw heeft.
1520 1 charter
Reg. no. 2676

958.2679 Akte, waarbij de heer van Diest het klooster St.-Mariëndal aldaar toestaat een 
waterdoorloop over zijn terrein te maken en zijn vee vrij van kosten door alle 
stadspoorten in en uit te drijven.
1520 1 charter
Reg. no. 2679

959 Privilegebrief van de stad Diest voor de leden van het Geestelijke Hof aldaar.
1521 1 stuk
Reg. no. 2693

960 Stukken betreffende een te maken statuut op het brouwen en den verkoop van bier
te Webbecom, opdat de stad Diest niet benadeeld worde. Met afschriften van een 
akte van 1213 en van een brief van 1532.
1540 8 stukken, waaronder het keurboek van de stad Halen
Reg. nos. 8, 2834 en 2998-3000

961 Stukken betreffende de weigering van de stad Sichem om haar inwoners 
corveediensten te doen verrichten ten behoeve van de fortificaties van Diest.
1542, 1543 15 stukken
Reg. nos. 3039-3042, 3060, 3064, 3066-3068, 3072, 3075 en 3076

962 Akten betreffende aankoop van oude molens en terrein voor den bouw van een 
nieuwen volmolen.
1542 1 katern
Reg. nos. 3044 en 3045



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 183

963 Brief van de stad Diest aangaande het afkeuringswaardige optreden van den proost
van St. Sulpicius. Met bijlage.
1543 2 stukken
Reg. nos. 3073 en 3074

964 Advies van de stad Diest aan den prins van Oranje tot vrijgeving van als 
contrabande in beslag genomen goederen van kooplieden uit St. Truiden. Met 
specificatie der goederen, certificaat aangaande de bestemming en een 
geleidebriefje.
1543 4 stukken
Reg. nos. 3079 en 3080

965 Klacht van den drossaard van Diest bij den prins van Oranje over usurpatie van zijn 
rechtsmacht door 's prinsen luitenant in het drossaardambt van Brabant.
1544 1 stuk
Reg. no. 3098

966 Verzoek van de Rekenkamer aan J. de Merode, voogd van prins Willem I, om de 
stad Diest toe te staan renten te verkoopen om met de opbrengst de bede te 
betalen. Met antwoord.
1547 1 stuk
Reg. no. 3137

967 Rekest van huidevetters te Diest om den grachtmolen als schorsmolen te laten 
gebruiken, 1552. Met verzoek om het maalloon te verlagen dd. 1551 en adviezen.
1552 6 stukken
Reg. nos. 3244 en 3264-3268

968 Informatie naar het maalloon van de mout te Diest, ingewonnen door Jehan de 
Plaine, raad van de hertogin-weduwe van Aerschot, vruchtgebruikster van Diest. 
Gelijktijdig afschrift.
1554 1 stuk

969 Ordonnantie namens den prins van Oranje inhoudende, dat aan de gilden te Diest 
een register gegeven zal worden, bevattende den korten inhoud van alle hun 
verleende privileges. Met gelijktijdig afschrift.
1554 2 stukken
Reg. no. 3314

970.3495 Bevel aan den drossaard van Diest om het malen tegen betaling te verbieden aan 
ieder, die op dit oogenblik niet in het bezit is van een wind- of watermolen.
1571 1 charter
Reg. no. 3495

971 Getuigenverklaring ten bewijze, dat de heer van Diest voogdrichter is van het 
gasthuis te Meerhout.
1373 1 stuk

972 Rekest van de inwoners van Meerhout aan den heer om hen te helpen recht te 
verkrijgen tegen schepenen aldaar. Met bijlagen dd. 1457 en 1458.
1458 4 stukken
Reg. nos. 1766, 1784, 1787 en 1788

973.2411 Getuigenverklaring aangaande de beide banken van den heer van Diest in 
Meerhout.
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1502 1 charter
Reg. no. 2411

974 Privileges betreffende de markt te Sichem, verleend door den heer.
1288, 1362, 1383 en 1499 1 katern
Reg. nos. 51, 611, 758 en 2347

975.2841 Akte, waarbij het klooster St. Geertruida en de St. Pieter te Leuven, als bezitters van 
de tienden, de daaraan verbonden onderhoudsplicht van de parochiekerk te 
Sichem afkoopen van het gemeentebestuur, 1531. Met ratificatie van den bisschop 
van Luik.
1532 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1531
Reg. no. 2829
1 charter, 1532
Reg. no. 2841

976 Brieven over de afbraak door den drossaard van Aerschot van een leprozenhuisje, 
door de stad Sichem geplaatst op questieuzen grond.
1539 2 stukken
Reg. nos. 2993 en 2994

977-977.1729
Getuigenverklaringen aangaande het hebben van een eigen rechtspraakvan de 
heerlijkheid Wier, gelegen in het dorp Hersselt, 1524. Met akte van aanstelling van 
een meier van Hersselt.
1454 2 stukken
977 1 stuk, 1524

Reg. nos. 2724 en 2725
977.1729 1 stuk, 1455

Reg. no. 1729

978.2964 Vonnis van schepenen van Luik, vervangende de bank van Zelhem, ten laste van 
den meier van Meldert, wegens schending van het rechtsgebied van den graaf van 
Nassau.
1538 1 charter
Reg. no. 2964

979 Verzoek van de stad Herenthals aan graaf Hendrik van Nassau om een door hem 
geslagen brug bij Casterlee te doen afbreken als in strijd met een privilege. Met 
privilege dd. 1420 en andere bijbehoorende stukken.
c. 1530 5 stukken
Reg. nos. 1112, 2796 en 2797

E Goederenbeheer.

E GOEDERENBEHEER.
1 Rentmeestersrekeningen, cijnsboeken enz.

1 RENTMEESTERSREKENINGEN, CIJNSBOEKEN ENZ.
a Diest.

a Diest.

980 Blad uit een rekening van Sander van Vossem, waarop een mededeeling over de 
verantwoording van ontvangsten en uitgaven tijdens de inkomst en huldiging van 
den heer en vrouwe van Diest te Diest en het verblijf aldaar en te Sichem.
1436 1 stuk
Ontbreekt
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981 Rekening van Sander van Vossem van reis- en verblijfkosten van den ouden en den 
jongen jonker (Jan van Loon, vader en zoon).
1437 1 katern

982 Bijlagen bij niet meer aanwezige rekeningen van den rentmeester van Diest.
1471 en 1474 2 stukken

983 Een en twintigste rekening van Peeter van den Kerckhove over 1524/1525. 
Afgehoord
1526 Juni 15 1 deel
Niet raadpleegbaar
Niet raadpleegbaar
Exemplaar van den rendant. Het boekjaar begint 11 November. De afhooring geschiedde te Breda

984-986 Rekeningen van Jehan van Liere.
1570-1576 3 deelen
984 Rekening over 1570-1571, afgehoord 1572 Juni 4, 1 deel
985 Derde rekening over 1571-1573, afgehoord 1576 Maart 31, 1 deel
986 Rekening over, 1573-1576, 1 deel

Het boekjaar begint 1 October. De eerste twee rekeningen zijn de exemplaren van 
den rendant en werden wegens confiscatie van de goederen van den prins in de 
Rekenkamer te Brussel afgehoord. De 3e rekening loopt tot 8 November

987 Bijlagen bij niet meer aanwezige rekeningen van Jan van Liere.
1563-1568 en 1578 1 lias en 1 stuk

988 Lijst van de cijnsboeken, die aan Jehan van Liere; rentmeester van Diest, zijn 
overgedragen door de erfgenamen van zijn voorganger mr. Merten van Cuyck.
3e kwart 16e eeuw 1 stuk

989 Naamregister op een cijnsboek van Diest.
1576 1 deel

b Sichem.

b Sichem.

990 Rekeningen van den rentmeester, Vastraet van Bloemenborne, over.
1429-1430 en 1430-1431 1 deel
De 1e rekening loopt van 1 Oct. tot 1 Oct., de 2e van 1 Oct. tot 15 Maart, in welke maand de 
rentmeester werd opgevolgd door Staes van der IJsvoert. Achterin zijn vastgenaaid twee rekeningen 
van uitgaven voor de huishouding op het slot

991-1013 Rekeningen van den meier en rentmeester.
1431-1482 17 deelen, 5 banden en 1 katern
In deze rekeningen worden eerst verantwoord de ontvangsten van de breuken in het land van 
Sichem, onderverdeeld in de banken van Sichem, Thielt en Beckevoort; daarna volgen de 
ontvangsten en uitgaven van het rent meesterambt. Zooals de rentmeester in zijn eerste rekening 
mededeelt, hadden schepenen van Sichem het recht, hun keuren en breuken te minderen of te 
meerderen, en had drost of meier zich daaraan te onderwerpen. Dit privilege zouden zij gekregen 
hebben van den hertog van Brabant, voordat het land van Sichem van het hertogdom was 
afgedeeld, dus voor 1284. Een notitie in margine vraagt evenwel bewijsstukken voor dit "bedwanc 
op den heer". Zie ook no. 1071
991 Rekening van Staes van der Ijsvoert over, 1431-1432

De rekening loopt van 16 Maart tot 24 Juni. Achterin is vastgenaaid een rekening 
van uitgaven voor de huis houding op het slot

992 Vierde, vijfde en zesde rekening van Willem van Doerne over de 
jaren, 1442-1445
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De rekeningen loopen van September tot September
993 Rekening van Sander van Voshem over, 1446

De rekening loopt van 24 Juni tot 21 December

994-997 Rekeningen van Willem van Doerne:.
994 Tweede en derde rekening over, 1447-1449

De 1e rekening loopt van 21 December 1447 tot 21 December 
1448, de 2e van 21 Dec. 1448-24 Juni 1449. Achterin zijn 
vastgenaaid twee rekeningen van uitgaven voor de huishouding 
op het slot

995 Zesde rekening over, 1451-1452
Deze en volgende rekeningen loopen van St. Jan tot St. Jan

996 Zevende en laatste rekening over, 1452-1453
Achterin een rekening van uitgaven voor de huishouding op het 
slot. In deze rekening wordt vermeld, dat Willem van Doerne in 
1453 werd ontslagen en Henric Mellensem aangesteld; van den 
laatste zijn geen rekeningen bewaard gebleven

997 Tweede Rekening van Willem van Doerne over, 1455-
1456
De rekening loopt van 22 November 1455 tot St. Jan 1456

998-1005 Rekeningen van Willem van Baussele:.
998 Rekening over, 1465-1466
999 Rekening over, 1466-1467
1000 Rekening over, 1467-1468

Van de laatste 4 bladen van no. 1000 is de benedenhelft 
afgescheurd

1001 Rekening over, 1468-1469
1002 Rekening over 1469-1470 afgehoord, 1472 Februari 7
1003 Rekening over 1470-1471 afgehoord, 1472 Februari 7
1004 Rekening over 1471-1472 afgehoord, 1473 Mei 14
1005 Rekening over, 1472-1473

De rekeningen nos. 1002-1004 werden afgehoord door den 
rentmeester van Breda en Thonijs Storm

1006-1013 Rekeningen van Jan van Langel:.
1006 Eerste rekening over 1474-1475 afgehoord, 1475 

December 7
1007 Tweede rekening over 1475-1476 afgehoord, 1476 

December 7
1008 Derde rekening over 1476-1477 afgehoord, 1478 

September 9
1009 Vierde rekening over 1477-1478 afgehoord, 1478 

September 9
1010 Vijfde rekening over, 1478-1479
1011 Zesde rekening over, 1479-1480
1012 Zevende rekening over, 1480-1481
1013 Achtste rekening over, 1481-1482

De eerste vier rekeningen werden afgehoord door leden van de 
Rekenkamer te Breda

1014-1039 Rekeningen van den rentmeester van het land van Sichem.
1507-1576 1 band, 4 bladen en 24 deelen

1014-1025 Rekeningen van Daneel van Binckem:.
1014 ,

Negende rekening over het jaar 1507/1508, afgehoord
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1509 Jan. 24.
Tiende rekening over het jaar 1508/1509, afgehoord 
1510 Jan. 26.
Elfde rekening over het jaar 1509/1510, afgehoord 1511
Mei 12.
Twaalfde rekening over het jaar 1510/1511.
Dertiende rekening over het jaar 1511/1512.
Veertiende rekening over het jaar 1512/1513.
Vijftiende rekening over het jaar 1513/1514.
Zestiende rekening over het jaar 1514/1515.
Zeventiende rekening over het jaar l515/1516, 
afgehoord 1517 Sept. 30.
Achttiende rekening over hetjaar 1516/1517, 
afgehoord 1518 Febr. 14.

1015 Twintigste rekening over het jaar, 1518-1519
Fragment, bestaande uit 4 losse bladen

1016 Twee en twintigste rekening over het jaar, 1520-1521
1017 Drie en twintigste rekening over het jaar 1521-1522, 

afgehoord , 1522 November 8
1018 Vier en twintigste rekening over het jaar 1522-1523, 

afgehoord, 1523 November 6
1019 Vijf en twintigste rekening over het jaar 1523-1524, 

afgehoord, 1524 November 29
1020 Zes en twintigste rekening over het jaar 1524-1525, 

afgehoord, 1525 December 18
1021 Zeven en twintigste rekening over het jaar 1525-1526, 

afgehoord, 1527 Februari 21
1022 Acht en twintigste rekening over het jaar 1526-1527, 

afgehoord, 1528 November 27
Van de 9e tot de 24e rekening wordt de afhooring niet aan het 
slot van de rekening vermeld, doch vòòr het laatste hoofdstuk, 
dat de inkomsten en uitgaven in naturalia betreft. De afhooring 
geschiedde door leden van de Rekenkamer te Breda. De 22e en 
de 23e rekening zijn aan den bovenkant verteerd

1023 Rekening van Merten van Binckem over het jaar 1527-
1528, afgehoord , November 27

1024 Rekening over het jaar, 1533-1534
De 4 buitenste bladen ontbreken, de naam van den rent meester
is niet bekend

1025 Derde rekening van Adrien de Lixbonne over hetjaar 
1542, afgehoord, 1549 December 21

1026-1033 Rekeningen van Jehan de Lixbonne:.
8 deelen

1026 Rekening over het jaar 1553, afgehoord, 1554 Juli 21
Aan den bovenkant verteerd

1027 Rekening over het jaar, 1554
De buitenste bladen ontbreken

1028 Rekening over het jaar, 1556
De buitenste bladen ontbreken; ook overigens zeer beschadigd

1029 Rekening over het jaar, 1557
De buitenste bladen ontbreken

1030 Rekening over het jaar 1558, afgehoord, 1559 Juni 22
1031 Rekening over het jaar 1560, afgehoord, 1561 

Augustus 7
De eerste 3 bladen ontbreken
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1032 Rekening over het jaar 1561, afgehoord, 1562 Juli 4
Aan den bovenkant verteerd

1033 Rekening over het jaar 1563, afgehoord, 1564 
December 2
Te beginnen met de rekening van 1542 wordt rekening gedaan 
aan Anne de Lorraine, hertogin van Aerschot, weduwevan René 
van Chalon, als vruchtgebruikster en worden de rekeningen te 
Diest afgehoord

1034-1039 Rekeningen van Jan van Liere:.
1034 Rekening over het jaar 1569 namens de weduwe van 

Jan van Lixbonne, afgehoord, 1571 April 7
1035 Eerste rekening over het jaar 1570, afgehoord, 1575 

April 8
1036 Vierde rekening over het jaar 1573, afgehoord, 1575 

April 8
1037 Vijfde rekening over het jaar 1574, afgehoord, 1577 

Juni 18
Aan den bovenkant verteerd

1038 Zesde Rekening over het jaar 1575, afgehoord, 1577
1039 Zevende Rekening over het jaar 1576, afgehoord, 1577

Juli 8
De eerste vier rekeningen werden gedaan voor den koning van 
Spanje, de laatste twee voor den prins van Oranje; alle werden 
te Breda afgehoord

1040-1047 Bijlagen bij de bovenstaande rekeningen.
1429-1570 28 stukken
1040 Bijlage tot de rekening van de huishouding op het slot over het jaar, 

1429-1430, 1 stuk
1041 Bijlagen tot de rekening over, 1447-1448, 4 stukken
1042 Bijlagen tot de rekening over, 1451-1452, 2 stukken
1043 Bijlage tot de rekening over, 1452-1453, 1 stuk
1044 Bijlagen tot de rekening over, 1455-1456, 2 stukken
1045 Bijlagen tot de niet meer aanwezige rekeningen van Willem van 

Doerne over de jaren, 1457-1459, 7 stukken
1046 Bijlagen tot de rekening over, 1481-1483, 2 stukken
1047 Bijlagen tot de rekeningen van, 1507-1570, 28 stukken

1048 Lijst van de cijnsboeken, berustende onder Jan van Lixbonne, meier en rentmeester 
van het land van Sichem.
1569 1 stuk

c Meerhout en Vorst.

c Meerhout en Vorst.

1049-1056 Rekeningen van den rentmeester en meier.
1534-1573 8 deelen
Onder de ontvangsten van den meier vallen alleen de keuren en breuken, waarop de heer van 
Meerhout recht had uit hoofde van zijn schepenbank in de heerlijkheid Wier. Sinds het jaar 1561 (zie 
rekening no.1054) wordt voor dezen post verwezen naar den drossaard van Diest.

1049-1052 Rekeningen van Adriaen van Lixbonne:.
1049 Vierde rekening over 1532-1533, afgehoord, 1534 Mei 

28
Het boekjaar begint met St. Jan

1050 Rekening over 1538-1539, afgehoord, 1540 Maart 2
De eerste 2 bladen ontbreken
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1051 Rekening over 1546, afgehoord, 1547 Juli 25
Het boekjaar begint 1 Januari; de eerste 4 bladen zijn beschadigd

1052 Derde rekening over 1547, afgehoord, 1549 December
15

1053-1056 Rekeningen van Jehan de Lixbonne:.
1053 Rekening over, 1551
1054 Rekening over 1561, afgehoord, 1563 September 3
1055 Rekening over 1562, afgehoord, 1564 December 28

Het eerste blad ontbreekt
1056 Vierde rekening van Jan van Liere over 1573, 

afgehoord, 1575 April 9

1057 Cijnsboek van Meerhout, vernieuwd door Daneel van Binckem, rentmeester van 
Sichem.
1522 1 deel

1058 Cijnsboek van Vorst, vernieuwd door Daneel van Binckem, rentmeester van Sichem.
1521 1 deel

1059 Cijnsboek als boven, vernieuwd in.
1523 1 deel
Dit cijnsboek is niet bijgehouden. Achterin een aanteekening uit het begin van de 17e eeuw

1060 Cijnsboek als boven, vernieuwd door Daneel van Binckem, meier en rentmeester 
van Sichem, in 1523. Authentiek afschrift van
1543 1 deel

2 Inkomsten uit heerlijke rechten.

2 INKOMSTEN UIT HEERLIJKE RECHTEN.

1061 Rekening van Hendrick van Casterle(?), afgehoord op den burg te Sichem 28 Juni 
1426.
1424/1425 1 katern
Hierin ontvangsten van het vleeschhuis, het broodhuis, de lombarden, tollen, landrenten enz. te 
Diest, Sichem en Zelhem en uitgaven aan renten e.a

1062 Octrooien voor lombarden te Diest en Sichem.
1458 en 1508 1 stuk
Reg. nos. 1800 en 2496

1063 Informatie aangaande het poortgeld en andere "ongewone lasten", te betalen door 
inwoners van stad en meierij van Halen aan Diest. Met bijlagen.
c. 1500 13 stukken
Reg. nos. 2289 en 2291

1064.2378 Akte van uitkoop van de nalatenschap van een bastaard.
1500 1 charter
Reg. no. 2378

1065.2410 Vonnis in een geschil over het betalen van tol door inwoners der heerlijkheid 
Houthem in de stad Diest, ten gunste van Diest.
1502 1 charter
Reg. no. 2410

1066.2412 Akte, waarbij de stad Diest een aantal rentebrieven ten laste van graaf Engelbrecht 
van Nassau, overneemt, tot afbetaling van 7232 rijnsche guldens, die zij hem nog 
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schuldig is van zijn Blijde Inkomst.
1502 1 charter
Reg. no. 2412

1067 Akte, waarbij Diest, Sichem en Holede 3000 car. gld. beloven te betalen aan den 
graaf van Nassau en zijn gemalin als huwelijks gift.
1531 1 stuk
Reg. no. 2815

1068 Informatie aangaande den wol-, linnen- en oude- kleerentol, den watertol en de 
waag.
c. 1540 1 stuk

1069 Correspondentie aangaande het recht van de stad Diest om accijns te heffen van 
mede, afkomstig uit Turnhout, 1549. Met bijlagen.
1538 en 1549 12 stukken
Reg. nos. 2965, 2970, 2971 en 3196-3198)

1070 Aanteekeningen van den griffier Michiel Piggen aangaande de wolwaag te Diest, in 
antwoord op een brief van Jehan de Plaine, raad van de hertogin-weduwe van 
Aerschot.
1558 1 stuk

1071 Rekening van den meier van het land van Sichem, Vastraet van Bloemenborne, 
over.
1423-1424 1 katern
Het boekjaar begint 1 October. Zie ook de inv. nos. 991-1013)

1072-1073 Rekeningen van den meier van Sichem, Meerhout en Vorst.
1536 en 1560 2 katerns
1072 Rekening van Adriaen van Lixbonne over, 1536-1537

Beschadigd. Het boekjaar begint 11 November
1073 Rekening van Jan van Lixbonne over het jaar, 1560

Het eerste blad is beschadigd

1074 Bijlagen bij de rekening over.
1560 2 stukken

1075-1075.2040
Akte van overeenkomst tusschen den hertog van Gulik als heer van Meerhout 
eener-, en het dorp anderzijds over de konijnenwarande, na tusschenkomst van 
den graaf van Nassau als pandheer, 1478. Met oudere stukken dienaangaande.
1478 1 charter en 7 stukken
1075 6 stukken

Reg. nos. 2035-2037 en 2042.
1075.2038 1 stuk, 1478

Reg. no. 2038
1075.2040 1 charter, 1478

Reg. no. 2040
3 Onroerende goederen.

3 ONROERENDE GOEDEREN.

1076 Ontwerp voor het slot te Diest.
c. 1514 1 katern
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Volgens Roest van Limburg: Oude kasteelen van de Nassaus in België, in Onze Kunst 1907, werd het 
slot in 1514 gebouwd; volgens Raymakers, Het kerkelijk en liefdadig Diest, in 1516. Voor den bouw 
van het nieuwe slot had graaf Hendrik III de twee oude burchten der heeren van Diest laten sloopen;
het nieuwe kwam op het vroegere burchtplein, thans Graanmarkt, te staan. In 1795 werd het 
verkocht aan particulieren; een gedeelte ervan bestaat nog

1077.2081-1077.2439
Twee akten, in elke waarvan Katherina van Oppendorp, we duwe van heer 
Johannes van Bloys, afstand doet ten behoeve van graaf Engelbrecht van Nassau 
van de helft van 114 1/2 rijnsche gulden jaarlijks aan erfcijns uit goederen, hem 
toebehoorende, 1503. Met oudere akten betreffende den cijns.
1481-1502 6 getransfigeerde charters
1077.2081 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1481
Reg. no. 2080
1 charter, 1481
Reg. no. 2081

1077.2438 2 getransfigeerde charters
1 charter, 1502
Reg. no. 2414
1 charter, 1503
Reg. no. 2438

1077.2439 2 getransfigeerde charters
1 charter, 1502
Reg. no. 2415
1 charter, 1503
Reg. no. 2439

1078 Verzoek van de abdij Tongerloo aan den graaf van Nassau om degenen te Diest, die 
grond van hem in erfcijns hebben, daarvan tienden aan de abdij te laten 
opbrengen, 1536. Met akte van 1233 en advies namens de stad Diest in weigerenden
zin.
1536 3 stukken
Reg. nos. 11, 2923 en 2924

1079 Extract uit de boedelscheiding van de nalatenschap van Geraert, heer van Diest, dd. 
1337, waarbij de visscherij in den Demer aan Jan, heer van Diest, bisschop van 
Utrecht, wordt toegewezen.
1552 1 stuk
Reg. no. 282

1080.2232 Akte, waarbij Machiel die Cock Aertsz. 5 bunder heide te Sichem in erfcijns krijgt.
1493 1 charter
Reg. no. 2232

1081.2286 Akte, waarbij de meier van Sichem in het bezit wordt gesteld van een stuk bosch te 
Beckevoort wegens wanbetaling van cijns.
1497 1 charter
Reg. no. 2286

1082 Lijst van goederen van Willem Jorysz., gelegen te Beckevoort, Molenbeeke, 
Wersbeeke en Dorshaege.
c. 1500 1 stuk

1083.2279 Akte, waarbij de meier van Sichem in het bezit gesteld wordt van een huis en 2 
bunder land te Craesbeke, afkomstig van Jorijs van der Varent geheeten Coel, die 
het tegen 1 rijnsche gulden jaarlijks terugontvangt.
1497 1 charter
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Reg. no. 2279

1084.2294-1084.2296
Akten betreffende verbeurdverklaring van de goederen van Willem van 
Goedenhuys te Molenbeke aan den hertog van Gulik.
1498 2 charters
1084.2294 1 charter, 1498

Reg. no. 2294
1084.2296 1 charter, 1498

Reg. no. 2296

1085.2701 Akte, waarbij Jan Vervroenden een huis te Schoonderbroek in erfcijns krijgt, 1522. 
Met oudere akte van overdracht van een huis dd. 1522.
1522 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1522
Reg. no. 2700
1 charter, 1522
Reg. no. 2701

1086.2720 Akte, waarbij Jan Vroentmans 1 sille bosch te Schoonderbroek krijgt tegen 30 
stuivers jaarlijks.
1524 1 charter
Reg. no. 2720

1087.2199 Akte, waarbij de meier van Sichem in het bezit wordt gesteld van 2 bunder bosch (in
Thielt ?), afkomstig van Jacob Witteman, die het vervolgens tegen 4 halster rogge 
jaarlijks terugontvangt.
1491 1 charter
Reg. no. 2199

1088.2789 Akte, waarbij Jan van Der Hagen 1/2 bunder beemd te Waenrode in pacht krijgt.
1530 1 charter
Reg. no. 2789

1089.2880 Akte, waarbij Adriaen van Lixbonne twee vijvers te Sichem in erfcijns krijgt.
1534 1 charter
Reg. no. 2880

1090.2343 Verklaring van prior en convent der Karthuizers te Zelhem, dat de prior, Henrick van 
Hasselt, indertijd een huis en hofstede te Zurpele in Zelhem aan den heer van Diest 
heeft verkocht.
1499 1 charter
Reg. no. 2343

1091 Akte van kwijtschelding van cijns uit goederen te Meerhout en Vorst ten behoeve 
van het gasthuis te Gennep.
1351 1 stuk
Reg. no. 482

1092.2665 Akte, waarbij een twist over den cijns, te betalen door het dorp Meerhout aan den 
graaf van Nassau voor het gebruik van de heide aldaar, wordt beëindigd.
1529 1 charter
Reg. no. 2665

1093 Bericht van Anthonius van Houthem aan de Rekenkamer te Breda, dat Jan van 
Ranst Liebrechtsz. wederrechtelijk het hof van den Lare te Meerhout verkocht heeft,
1546. Met bewijsstukken dd. 1443, 1455 en 1525
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1546 5 stukken
Reg. nos. 1487, 1714 en 3123

4 Uitgegeven renten.

4 UITGEGEVEN RENTEN.

1094.1457 Akte van overdracht van 200 gulden jaarlijks uit de renten van Diest, door heer 
Reyner van den Berghe aan graaf Engelbrecht van Nassau.
1441 1 charter
Reg. no. 1457

1095 Akte van overdracht van een rente, groot 20 rijnsche guldens jaarlijks, gevestigd op 
Diest, door heer Jan van Kersbeke aan mr. Peeter van Thielt en zijn vrouw Alijt van 
Doirne, 1460. Met approbatie van het testament van Henrick van Diest door den 
heer en vrouwe van Diest, voor zoover betreft de renten uit Diest, daarin vermeld, 
dd.
1459 2 stukken
Reg. nos. 1811 en 1816

1096 Testament van Henrick van Diest, waarbij hij aan verschillende personen bedragen 
in geld vermaakt.
1460 1 katern
Reg. nos. 1811, 1815, 1819 en 1823

1097.1878-1097.1879
Twee vidimussen respectievelijk van een akte dd. 1390, waarbij Thomas van Diest 
aan zijn broeder Willem 320 hollandsche guldens jaarlijks uit de tollen van Diest 
geeft, en van de verkoopakte dd. 1433 van deze rente aan Jan van Rotselaer met 
kwitantie.
1464 2 charters
1097.1878 1 charter, 1464

Reg. nos. 801 en 1878
1097.1879 1 charter, 1464

Reg. nos. 1308, 1314 en 1879

1098.1882 Kwitantie voor den rentmeester van Diest, sprekende van 968 grijpen aan rente 
over een jaar, gevestigd op Diest, afgegeven door Henrick van Huerne, heer van 
Perweys enz.
1464 1 charter
Reg. no. 1882

1099.1187-1099.1892.2
Akte van beleening van Jacoba van Loon met een rente, groot 325 rijnsche guldens 
jaarlijks uit Sichem, tol en doorgang van Diest enz. Met afschrift en bijbehoorende 
stukken dd. 1423 en 1464.
1465 5 charters
1099.1187 1 charter, 1423

Reg. no. 1187
1099.1880 1 charter, 1464

Reg. no. 1880
1099.1881 1 charter, 1464

Reg. no. 1881
1099.1892.1 1 charter, 1465

Reg. no. 1892
1099.1892.2 1 afschrift, 1465

Reg. no. 1892
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--- Akten betreffende een rente, groot 25 rijnsche guldens jaarlijks uit de heerlijkheid 
Holede voor Katherina van Huldenberghe.
1438-1501 1 stuk
Oud inv. nr. 1100
Reg. nos. 1372, 1416, 1417, 2200 en 2398

F Leenzaken.

F LEENZAKEN.

1101 Lijst van de leenregisters van Diest, Sichem, Meerhout, Vorst en Holede, welke 
berusten onder Aerndt van Steynvoort, opgemaakt door den griffier Michiel Piggen 
te Breda.
1569 1 stuk

1102-1102.2139
Stukken, betreffende de non-appellabiliteit van het Leenhof te Diest, 1554. Met 
retroacta dd.
1460-1486 en 1533 1 omslag en 2 stukken
1102 1 omslag

Reg. nos. 1828, 1835, 1899, 1917, 2106, 2142-2144, 2154-2156, 2867, 2868, 3306 en 
3307

1102.2030 1 stuk, 1477
Reg. no. 2030

1102.2139 1 stuk,
Reg. no. 2139

1103 Extracten uit het leenboek van Wesemale, betreffende de heerlijkheden Houwaert, 
Nieuwrode en Vlasselaer en de warande in het land van Sichem uit het einde van de
15e, en het begin van de 16e eeuw, vervaardigd in
1529 3 stukken

G Varia.

G VARIA.

1104 Papiers appartenants à noble Guilheaume van der Meeren, escuyer et...". 
Cartularium, bevattende verschillende akten van.
1331-1456 1 katern
Reg. nos. 224, 282, 667, 680, 852, 854, 880, 881,1016, 1477, 1522 en 1730

1105-1105.1297
Inventaris van den boedel van de weduwe van Jan van Witthem, heer van 
Boutershem, 1457. Met lijst van inkomsten, die Jan van Witthem uit zijn 
heerlijkheden Butsel, Cortrijck Dutzel en Huldenberg had, beleeningsakte voor 
Willem van Duvenvoorde met Boutershem dd. 1340 en twee kwitanties, groot 50 en
55 pond brabantsch, betaald aan Claus van Kets, heer van Burght en Zwijndrecht.
1431 2 katerns en 2 charters
Deze stukken hebben betrekking op de heerlijkheid Boutershem, gelegen halverwege tusschen 
Leuven en Tienen. Waarschijnlijk is zij van Willem van Duvenvoorde vererfd op zijn dochter 
Amelberga, gehuwd met Jan van Witthem 58 . Deze stukken werden gevonden tusschen de stukken 
betreffende Diest. Van eenig ver band hiermede is mij niets gebleken
1105 2 katerns

Reg. no. 313
1105.1293 1 charter, 1431

Reg. no. 1293
1105.1297 1 charter, 1431

Reg. no. 1297

58 Zie Cuvelier, a. w., bl. 25
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1106.1648 Huwelijksvoorwaarden van Willem van Alfteren en Catherine, dochter van wijlen 
Jan van Boutershem.
1450 1 charter
Reg. no. 1648

XXIII Assche.

XXIII ASSCHE.

1107 Kwitantie, groot 6472 rijnsche guldens 15 1/2 stuiver, betaald aan den abt van 
Afflighem wegens koop van het land van Assche. Met extract uit de akte van 
verpanding van genoemd land door den hertog van Brabant.
1509 2 stukken
Reg. no. 2506

1108 Stukken met betrekking tot de werkzaamheid van den vorster van den graaf van 
Nassau in de heerlijkheid Assche.
1514 3 aaneengehechte stukken
Reg. no. 2579

XXIV Rumpst, Hoboken, Hingene, Willebroek en Ruysbroek.

XXIV RUMPST, HOBOKEN, HINGENE, WILLEBROEK EN RUYSBROEK.
Zie ook inv. no. 877

1109 Stukken betreffende den koop van de heerlijkheden.
1528,1536 en 1539 6 stukken
Reg. nos. 2764, 2917, 2921 en 2979

1110-1110.3375
Stukken betreffende den verkoop van de heerlijkheden aan Melchior Schets.
1559 en 1560 1 charter en 4 stukken
1110 4 stukken

Reg. nos. 3367-3371, 3376, 3378 en 3379
1110.3375 1 charter, 1560

Reg. no. 3375

1111.3347 Commissie voor Baptista van Triere als meier van Hoboken.
1557 1 charter
Reg. no. 3347

XXV Voorspoel.

XXV VOORSPOEL.

1112.2874 Machtiging van graaf Hendrik van Nassau voor Jehan van Pipenpoy om aanwezig te
zijn bij de overdracht der heerlijkheid.
1534 1 charter
Reg. no. 2874

XXVI De nalatenschap Chalon

XXVI DE NALATENSCHAP CHALON
Zie J. de la Pise, Tableau de l'histoire des Princes et principeauté d'Orange, 1639.A. de Pontbriant, 
Histoire de la principeauté d'Orange, 1891
In 1530 erfde René, graaf van Nassau, toen elf jaar oud, alle goederen van zijn moeders broeder 
Philibert van Chalon, wiens naam hij toen tevens aannam. Deze nalatenschap bevatte behalve het 
prinsdom Oranje een groot aantal heerlijkheden en goederen in het vrijgraafschap Bourgondië of 
Franche Comté, de Dauphiné en Bre tagne. In Bourgondië waren de voornaamste Arlay, Noseroy, 
Chatelbelin met Orgelet, Arbois e.a., Chateauguion, St. Anne (= St. Agnès), Arguel, Bletterans met 
Beaurepaire en Salières; voorts Lons le Saunier, Cuiseaux, Varennes, 1/3 (de portie Chalon) en 1/6 (de 
portie Auxerre) van de zoutziederijen te Salins, die door de vrijgraven van Bourgondië en de Chalons 
werden geëxploiteerd. Verder waren de Chalons erfelijk gouverneur van het graafschap Bourgondië 
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en burggraaf van Besancon. In de Dauphiné bezaten zij, uit hoofde van hun aanspra ken op het 
graafschap Genève, Theys, Peire, Domène en Falaviel en verder nog Orpierre, Trescléoux, 
Montbrison en een deel van Novesan 59

Voor hulp, bewezen aan den hertog van Bretagne, kreeg Jean II van Chalon in dat hertogdom het 
graafschap Penthièvre met Lamballe, Montcontour, de havens tusschen Cresnoy en Arguenon, 
Touffou en Succynio, benevens twee huizen te Nantes en het huis genaamd d'Etampes te Parijs. 
Touffou en Succynio werden in 1510 door Anne de Bretagne teruggenomen voor den bij de 
schenking overeengekomen losprijs. Een vordering, groot 50000 schilden, die nooit betaald is, was 
al wat er voor de Nassaus van overbleef. Van zijn moeder Catherina van Bretagne erfde Jean II daar 
nog eenige andere heerlijkheden. Voorts konden de Chalons zich graven van Neuchâtel, Tonnerre, 
Charny en Armagnac noemen
Met de goederen in Bourgondië erfde René van Chalon de precaire positie der Chalons, die als 
Bourgondische leenmannen de zijde van den keizer moesten kiezen, en als prinsen van Oranje, 
vooral terwille van de erkenning hunner souvereiniteit, met den koning van Frankrijk op goeden 
voet moesten blijven. In de oorlogen tusschen Karel V en Frans I werd het grootste deel der 
goederen herhaaldelijk bezet en toegewezen eerst aan Philiberte van Luxemburg, moeder van 
Philibert van Chalon, die de Fransche zijde hield en haar douarie opeischte, en later aan de vele 
pretendenten, afstammelingen deels in de vrouwelijke, deels in een jongere lijn, die René de erfenis 
betwistten. Dank zij de nauwe relaties, die er tusschen Karel V en de Nassaus sedert Hendrik III 
bestonden, werden zij bij de opeenvolgende vredesverdragen telkens weer in het bezit van Oranje 
met de souvereiniteit en andere goederen gereïntegreerd, doch de uitvoering liet veel te wenschen 
over en had een sleep van eindelooze processen tenge volge. De souvereiniteit van Oranje was voor 
de koningen van Frankrijk het middel om de prinsen te straffen of voor zich te winnen
Lodewijk XI verklaarde in 1475 het prinsdom leenroerig aan de Dauphiné, waarvan het gevolg was, 
dat er appèl van het Parlement van Oranje op dat te Grenoble moge lijk was. Het verzet van de 
bevolking tegen de vreemde heerschers, dat gedurende de godsdiensttwisten zijn hoogtepunt 
bereikte, uitte zich o.a. daarin, dat verschil lende personen, met negatie van de souvereiniteit, in 
appèl gingen te Grenoble, waar zij met open armen ontvangen werden, evenals de Fransche 
pretendenten, die er met succes procedeerden over de hun eenmaal toegewezen goederen
Ook Provence maakte nu en dan nog aanspraak op het leenheerschap, hetgeen terugging op een 
transactie van het jaar 1307, waarbij Bertrand de Baux leenman werd van Karel van Anjou, koning 
van Sicilië, graaf van Provence, om daardoor een deel van Oranje, dat door zijn voorgangers was 
vervreemd, terug te krijgen. Gebruik makende evenwel van den geldnood van René van Anjou, had 
Louis van Chalon de leenhulde afgekocht, waarmede ook appèl op het parlement te Aix vervallen 
was
Wat het beheer aangaat, vinden we een superintendent van het huis Chalon vermeld, die het 
oppertoezicht over alles gehad schijnt te hebben. In Oranje zetelden raden voor het prinsdom, te 
Dôle raden voor de goederen in Bourgondië; voor elk der beide complexen was er een baljuw-, of 
procureur-generaal en een tresorier-generaal; voorts waren er rentmeesters voor de verschillende 
rentambten. Willem I stelde in 1552 of 1553 voor Bourgondië een Rekenkamer in, welke te 
Chateauguion gevestigd was en daar de rekeningen afhoorde. Een vertrouwensman ried den prins 
tevergeefs aan de Rekenkamer af te schaffen, omdat zij niet populair was, vooral niet bij de 
gegoeden, die liever met den procureur-generaal alleen te maken hadden, en omdat de inkomsten 
te gering waren dan dat zij niet gemist zou kunnen worden
De charters en papieren aangaande Oranje werden op het kasteel bewaard, de Bourgondische 
stukken eerst te Noseroy, vanwaar zij op bevel van graaf Hendrik van Nassau veiligheidshalve 
(Noseroy was de verblijfplaats van Philiberte van Luxemburg) werden overgebracht naar het kasteel 
St. Agnès (St. Asne, St. Anne) sur Salins. Sedert de vestiging van de Rekenkamer voor de 
Bourgondische goederen te Chateauguion werden ook daar archivalia, wellicht het geheele archief 
bewaard
Zooals reeds in de Inleiding gezegd is, werden herhaalde lijk gedeelten van de archieven naar Breda 
overgebracht, wanneer de raad het noodig achtte, hetzij voor het beheer, hetzij om de veiligheid. 
Voor de beheerders in Oranje bracht dit groote bezwaren mede, doch wij hebben daaraan het 
bestaan te danken van den eenigen ouden inventaris aangaande de nalatenschap Chalon, die 
bewaard is gebleven. De griffier Sauzin n.l., die in 1648 in den Haag verbleef, beklaagt er zich bij den 
Domeinraad over, dat "messrs. du Bureau de S.A. à Orange" zich niet kunnen voorbereiden voor de 
komende conferentie met gedeputeerden van den paus ter vaststelling van de grens tusschen 
Oranje en Avignon, bij gebrek aan de belangrijkste stukken uit het archief, die in de jaren 1569, 1607, 
1614, 1618, 1622 en 1630 zijn overgebracht naar Holland (ook vòòr 1569 was dit gebeurd). Hij verzoekt
van die stukken een inventaris te mogen maken ter aanvulling van dengene, dien hij in 1642 van de 
archieven in Oranje heeft vervaardigd. Deze inventaris, die is bijgehouden tot c. 1670, is bewaard 
gebleven. Voorin staat ter aanvulling een inhoudsopgave van den grooten inventaris, die te Oranje 
berustte

59 Dit wordt steeds genoemd: la Pareirie de Novesan. In den ouden inventaris van het prinsdom Oranje vond ik 
eenmaal in een ander verband: partie ou pairerie
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A In het algemeen.

A IN HET ALGEMEEN.

1113 Akten van volmacht van graaf Hendrik III van Nassau voor zijn zoon René om 
persoonlijk de erfenis van Philibert van Chalon te gaan aanvaarden, en voor eenige 
andere personen, om de benoeming tot voogd voor hem en Philiberte van 
Luxemburg te verkrijgen en zich voor zijn zoon met de leengoederen uit de erfenis 
te laten beleenen.
1530 2 stukken
Reg. nos. 2790-2792

1114-1114.2828
Machtiging voor Sebastien Bourgeois, procureur-generaal, tot inbezitneming van 
de nalatenschap van Philibert van Chalon ten behoeve van René van Chalon. Met 
instructie voor besprekingen, te voeren met de prinses van Oranje.
1531 1 charter en 1 stuk
1114 1 stuk, instructie
1114.2828 1 charter, 1531

Reg. no. 2828

1115 Advies van de raden van den graaf van Nassau, aangaande den stand van zaken in 
Bourgondië en Frankrijk met betrekking tot de nalatenschap van Philibert van 
Chalon.
1531 1 katern

1116 Rapport van Jehan, heer van Hocron, hofmeester van den graaf van Nassau, en 
Jehan Huet van onderhandelingen, gevoerd met de prinses van Oranje over de 
nalatenschap van Philibert van Chalon. Klad. Met afschriften van de instructies voor
hen en voor Jacques Boutechon, heer van Batherans, en andere bijbehoorende 
stukken.
1531, 1531 en 1532 1 katern en 5 stukken
Reg. nos. 2799, 2817 en 2837

1117 Rekesten van graaf Hendrik III van Nassau en René van Chalon, prins van Oranje, 
aan keizer Karel V en de landvoogdes om den prins het bezit van Enghien en 
Ghistelles te verzekeren als vergoeding voor zijn in beslag genomen goederen in 
Frankrijk, 1538. Met ouder rekest. Afschriften van brieven dienaangaande, gewisseld
tusschen den keizer en de landvoogdes, en andere bijbehoorende stukken.
1537 en 1538 5 katerns en 3 stukken
Reg. nos. 2958, 2959 en 2961-2963

1118 Memorie betreffende goederen en aanspraken van den prins van Oranje in 
Frankrijk, waarvan teruggave gevraagd moet worden aan den koning en den 
dauphin. Minuut.
1538 1 stuk

1119 Memorie voor Nicolaas de Granvelle om er met bemiddeling van de landvoogdes 
bij den keizer op aan te dringen, dat voor de belangen van René van Chalon in 
Frankrijk beter gezorgd worde dan tot nogtoe is geschied bij het sluiten van 
vredesverdragen (laatstelijk te Nice). Met begeleidend schrijven aan Granvelle en 
oudere memorie ter aanvulling van zijn instructie bij zijn vertrek naar Nice.
1538 3 stukken

1120 Akte, waarbij de koning van Frankrijk René van Chalon herstelt in het bezit van 
Oranje en andere goederen in Frankrijk.
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1539 1 stuk
Reg. no. 2977

1121 Beschikkingen op een rekest van René van Chalon, prins van Oranje, aan den keizer 
om hulp in zijn particuliere aangelegenheden na den dood van zijn vader en op een 
memorie, inhoudende hetgeen gedaan zou moeten worden om den prins zijn 
goederen in Frankrijk terug te bezorgen.
1539 2 stukken

1122 Instructie voor Guillaume Denehault, na den vrede van Crépy door graaf Willem van
Nassau ten behoeve van zijn zoon, prins Willem van Oranje, op advies van diens 
voogden naar het fransche hof gezonden, 1544. Met extract uit het testament van 
René van Chalon en artikel uit het verdrag van Crépy, aan gaande de teruggave van 
het prinsdom Oranje.
1544 3 stukken

1123 Beschikkingen van het Parlement van Grenoble op rekesten van den prins van 
Oranje, waarbij o.a. tenuitvoerlegging wordt toegestaan van de brieven van 
réintegrande, den prins verleend voor het prinsdom behoudens souvereiniteit, en 
voor Orpierre, Trescléoux, Montbrison en "la Pareirie de Novesan", benevens 
verschillende bezittingen in Bourgondië, behoudens leenhulde.
1545 5 stukken, waarvan 4 aaneengehecht

1124 Verklaringen, afgegeven ten behoeve van Jehan Virieu, ontvanger-generaal van het 
prinsdom Oranje c.a., door personen in Bourgondië, te Breda, Brussel, aan het 
fransche hof en elders, aangaande zijn bezoek in verband met het herstel van den 
prins van Oranje in zijn goederen in de Dauphinë en Bourgondië. Met declaratie van
kosten. Afschrift.
1545-1547 1 katern

1125 Memorie, bevattende een beschrijving van de goederen der Chalons in Dauphiné, 
Auxonne, Dyon, Nantes, Parijs en Bretagne, welke in de oorlogen tusschen den 
keizer en Frankrijk in beslag zijn genomen en alleen door interventie van den keizer 
terug verkregen zouden kunnen worden.
1546 1 katern
In dorso staat met een latere hand geschreven: "copie de mémoire adressante au conseill de 
l'empereur Chrales V" enz

1126 Beschikkingen van de landvoogdes op twee rekesten van den hertog van Vendôme,
waarbij hem, ingevolge het laatste vredesverdrag tusschen den keizer en den 
koning van Frankrijk, de heerlijkheid Enghien wordt teruggegeven naar de mate van
herstel van den prins van Oranje in het bezit van zijn fransche goederen. Afschriften.
1548 stukken

1127 Advies van rechtsgeleerden te Dijon in zake de pretensie van Christofle de 
Witenborg als afstammeling van Etienne, graaf van Montbéliard, op Réalmont, 
Montfaucon en de rente uit Salins.
1555 1 stuk

1128 Minuten van uitgaande brieven van de Rekenkamer te Breda aan ambtenaren in 
Oranje en Bourgondië. Met bijlage.
1564 4 stukken
Reg. nos. 3421-3423 en 3425
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B Het prinsdom Oranje.

B HET PRINSDOM ORANJE.
1 Rechten op het prinsdom.

1 RECHTEN OP HET PRINSDOM.

1129.2 Getuigenverklaringen aangaande het testament van Raimbaud van Oranje.
1174? 1 charter
Reg. no. 2

1130.3-1130.4
Akte, waarbij keizer Frederik I het testament van Raimbaud van Oranje op verzoek 
van Bertrand I van Baux bevestigt met de belofte nooit iemand de heerschappij 
over hem of zijn nakomelingen te zullen geven. Met akte, waarbij de keizer 
bevestigt, dat Ugo van Baux zijn goederen, bij kinderloos overlijden van zijn zoon 
Raimond, vermaakt heeft aan zijn broeder Bertrand.
1179 2 charters
1130.3 1 charter, 1179

Reg. no. 3
1130.4 1 charter, 1179

Reg. no. 4

1131 Akte waarbij de prinsen van Oranje met de orde van St. Jan overeenkomen, dat de 
eersten hun deel van het prinsdom niet mogen vervreemden dan aan leden van 
hun geslacht, en de laatsten niet dan met toestemming der prinsen. Fragment.
1272 1 stuk
Alleen het slot van de akte is aanwezig; de inhoud is overgenomen uit den Charterinventaris van 
Oranje

1132-1132.43
Testament en codicil van Raymond I van Baux, prins van Oranje. Met 15e eeuwsch 
afschrift.
1282 1 charter en 1 stuk
1132 1 stuk, 15e eeuw

Reg. nos. 42 en 43
1132.43 1 charter, 1282

Reg. nos. 42 en 43

1133.708-1133.84
Akten betreffende de vererving van Courthezon.
1300, 1369, en 1376 2 charters
1133.84 1 charter, 1300

Reg. no. 84
1133.708 1 charter, 1376

Reg. nos. 663-665 en 708

1134.2766 Transumpt, geauthentiseerd door het Parlement te Dôle van 14 akten dd. 1498-
1500 aangaande de nietigverklaring van den leeneed, in 1475 voor Oranje afgelegd 
door Guillaume de Chalon.
1529 1 charter
Reg. nos. 2303, 2305, 2309, 2315, 2323-2325, 2327, 2332, 2335, 2336, 2352, 2354, 2357, 2363, 2386 en 
2766

1135-1135.2818
Akte, waarbij Philiberte van Luxemburg, Louis en Guillaume Vincent en Humbert 
Bellend gelast om Oranje in bezit te nemen ten behoeve van René van Chalon. Met 
instructie. Afschrift van de akte, waarbij Philiberte het beheer over het prinsdom 



200 Nassause Domeinraad tot 1580 1.08.01

heeft gekregen, en lijst van stukken, meegegeven aan Humbert Bellend.
1531 1 charter en 3 stukken
1135 3 stukken

Reg. no. 2810
1135.2818 1 charter, 1531

Reg. no. 2818

1136 Stukken betreffende de verkrijging van réintegrande van het prinsdom. Met 
bijlagen van 1498 en 1499.
1541-1549 1 omslag
Reg. nos. 2303, 3142, 3143, 3181 en 3182

1137 Lijst van de namen dergenen, die den prins als souverein erkend hebben.
1547? 1 stuk

1138 Brief, waarbij de koning van Frankrijk aan zijn Geheimen Raad evoceert het proces, 
door Jehan, graaf van la Chambre, in strijd met de vredesverdragen van Crépy en 
Cateau-en-Cambrésis, aangevangen tegen den prins van Oranje voor het parlement
te Grenoble, ingevolge volmacht van den Grooten Raad. Met bijbehoorende 
deurwaardersstukken. Afschrift.
1560 en 1561 1 stuk

1139 Recueil, bevattende afschriften van testamenten en schenkingen ten behoeve van 
prinsen van Oranje van 1170-1415, 15e eeuw. Met inliggende 17e eeuwsche lijst der 
akten.

1 deel
Reg. nos. 1, 4, 9, 10, 14, 16, 23, 41, 84, 90, 98, 102, 123, 124, 189, 192, 317, 319, 329, 369, 432-435, 618, 
693, 1027 en 1028

2 Verhouding tot den koning van Frankrijk.

2 VERHOUDING TOT DEN KONING VAN FRANKRIJK.

1140-1140.2231
Bevelschrift van koning Karel VIII van Frankrijk voor de inwoners van Languedoc en 
Provence om uitsluitend in Oranje ter markt te gaan. Met stukken betreffende de 
publicatie.
1493 3 getransfigeerde charters en 5 stukken
1140 5 stukken
1140.2231 3 getransfigeerde charters, met perkamenten omslag

1 charter, 1493
Reg. no. 2223
1 charter, 1493
Reg. no. 2229
1 charter, 1493
Reg. no. 2231
perkamenten omslag

3 Bestuur en rechtspraak.

3 BESTUUR EN RECHTSPRAAK.

1141 Notarieele akten met betrekking tot het recht om grond in erfpacht te mogen 
geven, welk recht Catherina van Baux tezamen met andere voorrechten aan 
Courthezon heeft geschonken. Afschriften uit de 16e eeuw.
1309-1488 5 stukken
Reg. nos. 576, 856, 860, 1374, 1809, 1948, 2173 en 2175

1142.2847 Getuigenissen aangaande de gebruikelijke titulatuur in justitieele akten in Oranje.
1532 6 getransfigeerde charters
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Reg. nos. 2842-2847
1 charter, 1532
Reg. no. 2842
1 charter, 1532
Reg. no. 2843
1 charter, 1532
Reg. no. 2844
1 charter, 1532
Reg. no. 2845
1 charter, 1532
Reg. no. 2846
1 charter, 1532
Reg. no. 2847

1143 Brief van prins Willem I aan den paus, waarin hij zich verweert tegen 
beschuldigingen van verwaarloozing van den katholieken godsdienst en zijn 
bestuur van Oranje verdedigt. Minuut.
1564 1 stuk
Gedrukt bij Brom-Hensen, Bronnen voor den kerkelijk staatkundige toestand der Nederlanden in de 
16e eeuw, pag. 719

1144 Correspondentie tusschen de raden van den prins te Breda en elders met den 
gouverneur van Oranje, Pieter van Varick, en andere personen aldaar en van die 
personen onderling, in het bijzonder over de godsdiensttwisten.
1564
Hierin klad-instructie voor v. Varick als gedeputeerde naar Oranje tot herstel der orde en memorie 
van v. V. over den toestand

1145 Verdrag, gesloten tusschen den nuntius van den paus en den vice-legaat van 
Avignon eener-, en den kapitein en gouverneur van Oranje e.a. namens den prins 
anderzijds, ter beeindiging van de godsdiensttwisten. Afschrift. Met bijbehoorende 
stukken.
1564 7 stukken

1146 Informaties, ingewonnen door het Parlement in Oranje, voor een proces, in verband
met de troebelen.
1564 3 stukken

1147 Provisineel appointement, gegeven door Jean Julian en Pierre Saunier, raden in het 
Parlement van Oranje, ter beeindiging van de godsdiensttwisten te Courthezon, 
1565. Met rekest van de inwoners van Courthezon, Joncquières en Gigondas aan 
den prins om hulp tegen de gereformeerden dd.
1564 2 stukken

1148 Rekesten van inwoners van Oranje aan graaf Lodewijk van Nassau, gouverneur van 
Oranje, verband houdende met de godsdiensttwisten. Met afschrift van het edict 
ter pacificatie dd. 1571.
1564-1571 1 katern en 6 stukken
Reg. nos. 3426 en 3493

4 Goederenbeheer.

4 GOEDERENBEHEER.
a In het algemeen.

a In het algemeen.

1149.2984 Schepenakte, waarbij René van Chalon aan eenige procureurs in het Parlement van 
Dauphiné te Grenoble volmacht geeft om als procureur-generaal voor hem op te 
treden.
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1539 1 charter
Reg. no. 2984

1150.2985 Akte van aanstelling van Francois Barnard als plaatsvervangend procureur.
1539 1 charter
Reg. nos. 2969 en 2985

1151.3190 Akte van volmacht van den prins van Oranje voor Cristoffle, heer van Villey, Jehan 
Virieu, Pasquier de le Deulle en Jehan Duman als zijn procureurs-generaal.
1549 1 charter
Reg. no. 3190

1152-1152.3372
Rekest van den pachter van de inkomsten van Oranje om den nieuwen gouverneur 
volmacht te geven tot verkoop en verpachting van domein, (1564 ?). Met 
mandement voor een dergelijke volmacht dd. 1560
1564? 1 charter en 1 stuk
Charter en stuk oorspronkelijk aaneengehecht, nu losgeraakt
1152 1 stuk

Reg. no. 3428
1152.3372 1 charter, 1560

Reg. no. 3372
b Onroerende goederen.

b Onroerende goederen.

1153.37 Testament van Guillaume van Rognonas.
1278 1 charter
Reg. no. 37

1154.324 Testament van Agout van Baux, graaf van Avellino, Brantouls en Plaisian.
1340 1 charter
Reg. no. 324

1155.244-1155.675
Stukken betreffende de nalatenschap van Stophania van Baux, weduwe van Hugo 
Adhémar.
1333, 1361 en 1370 4 charters
1155.244 1 charter, 1333?

Reg. no. 244
1155.603 1 charter, 1361

Reg. no. 603
1155.618 1 charter, 1362

Reg. no. 618
1155.675 1 charter, 1370

Reg. no. 675

1156.228-1156.605
Testament van Helionos Adhémar, weduwe van Johannes van Monluel, vrouwe van 
Montrigaud, 1361. Met akte, waarbij den dauphin leenhulde wordt bewezen voor 
Montrigaud dd. 1344 en getuigenis, dat zekere goederen bij Loyettes toebehooren 
aan Johannes van Monluel dd. 1331
1361 3 charters
1156.228 1 charter, 1331

Reg. no. 228
1156.368 1 charter, 1344

Reg. no. 368
1156.605 1 charter, 1361
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Reg. no. 605

1157 Testament van Amedeus van Baux, heer van Caromb en la Roche.
1374 1 stuk
Reg. no. 701

1158.1125 Testament van Alis van Baux, gravin van Bellin, Fribourg, Neuchâtel en Beaufort.
1426? 1 charter
Reg. no. 1225

5 Leenzaken.

5 LEENZAKEN.

1159 Register van leenakten en enkele andere akten.
1308-1368 1 deel
Reg. nos. 97, 138, 311, 598, 614, 615, 626, 634, 635, 645, 646, 651 en 652
De eerste helft van deze notarieele akten lijkt te bestaan uit afschriften, de tweede met een andere 
hand geschreven, uit minuten. Met uitzondering van twee, zijn het alle leenakten, die in hoofdzaak 
de leenen Causans en Condorcet (Dauphiné) betreffen

1160.311 Akte, waarbij Johannes van Mauléon erkent 4/5 van Causans in leen te houden van 
den prins van Oranje.
1340 1 charter
Reg. nos. 19, 164 en 311

1161.167 Akte, waarbij Guillielma Aucella, vrouw van Rostages Bonmasletus, erkent een 
vijfde deel van kasteel en heerlijkheid van Causans in leen te houden van den prins 
van Oranje.
1325 1 charter
Reg. nos. 20, 45, en 167

1162.789 Akte, waarbij Alasia van Bourjuif, voor haar zoons Guillelmus en Syffredus, erkent 
Crochan in leen te houden van den prins van Oranje.
1388 1 charter
Reg. nos. 21, 46, 112, 235 en 789

1163.958 Akte, waarbij Guinot van Arnagnum van den prins van Oranje in leen ontvangt 
zekere renten, diensten en bezittingen, gelegen in Crochan.
1408 1 charter
Reg. no. 958

1164.1349 Volmacht van Matheus de Lenis voor Auricus, bastaard van Limos, e.a. om den 
leeneed af te leggen voor Suzette en Chateauneuf (de Redortier).
1436 1 charter
Reg. no. 1349

1165 Recueil van akten, betreffende de schenking van Suzette en Chateauneuf de 
Redortier aan Etienne de Vesc en leenhulde, bewezen voor het goed Coyrols over de
jaren 1476-1490, aangelegd in de 16e eeuw ten bewijze van de aan het huis Chalon 
verschuldigde leenhulde.

1 katern
Reg. nos. 2008, 2177, 2180, 2181, 2187, 2193 en 2194

1166.2007 Akte van volmacht van Astorgius van Petra voor zijn vrouw Ysabellis van Sanhus e.a.
om den prins van Oranje leenhulde te bewijzen voor het kasteel en land van 
Montmirail, les Pennes en Suzette.
1476 1 charter
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Reg. no. 2007

1167.39 Akte, waarbij de zoons van Bertrand van Montmirail ver klaren het kasteel en de 
heerlijkheid van Montmirail voor 1/2 te houden van Bernard van Mauléon en voor 
1/2 van Raymond Aucellusz.
1279 1 charter
Reg. no. 39

1168 Akte, waarbij Georgius van Granum, gekozen bisschop van Oranje, erkent van Louis 
van Chalon te houden het bisschoppelijk hospitium van St. Petrus van Medena en 
verdere bisschoppelijke goederen in Oranje.
1419 1 stuk
Reg. no. 1095

C Goederen en waardigheden in Bourgondie.

C GOEDEREN EN WAARDIGHEDEN IN BOURGONDIE.
1 In het algemeen.

1 IN HET ALGEMEEN.

1169 Akte, waarbij Philiberte van Chalon, prinses van Oranje, verklaart ontvangen te 
hebben de akte dd. 1531, waarbij René van Chalon haar het vruchtgebruik geeft van 
de goederen in het graafschap Bourgondië. Met afschrift van de akte van 1531.
1532 2 stukken
Reg. nos. 2826 en 2830

1170 Uittreksels uit inventarissen van stukken, bewaard te St. Anne in Franche Comté.
1551 1 katern
In dorso: "Pour Oranges. Extraict sur le cayer des mémoires, prins à St. Annes au trésor des tiltres. 
Agenda devers monsr. le prince ensemble mémoyres pour Oran ges qui peuvent servir à son Exc. et 
ses subjects aussi"

1171 Inventaris van meubelen, door wijlen mr. Pierre Nycod, eersten auditeur van de 
rekeningen van het huis van Chalon, uit Noseroy en Vere overgebracht naar 
Chastelguyon om gebruikt te worden in de onlangs aldaar ingestelde Rekenkamer. 
Gelijktijdig afschrift. Herzien in 1557.
1553 2 bladen

1172 Inventaris van de meubelen op Chastelguyon, Authentieke copie voor den prins van
Oranje.
1565 1 katern
Het begin ontbreekt

2 Het stadhouderschap van franche comté.

2 HET STADHOUDERSCHAP VAN FRANCHE COMTÉ.

1173 Twee brieven van Jean de Chalon, stadhouder van Franche Comté, aan Maximiliaan,
Roomsch koning, over de gevangenneming van Guy de Rochefort in strijd met het 
verdrag, gesloten met den koning van Frankrijk.
1493 ? 1 stuk
Bij verdrag van 1493 kreeg Maximiliaan Franche Comté terug van Karel VIII

1174 Brief van het Parlement te Dôle aan de prinses van Oranje, waarin het haar zijn 
diensten aanbiedt.
1531 1 stuk
Reg. no. 2802

1175 Geheim advies voor den prins van Oranje over den slechten toestand in het 
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graafschap Bourgondië o.a. als gevolg van den invloed van de De Granvelles met de
bedoeling den prins te bewegen tot een bezoek aan het graafschap.
c. 1565 ? 1 stuk

3 Het burggraafschap van Besançon.

3 HET BURGGRAAFSCHAP VAN BESANÇON.

1176 Memorie, bevattende klachten over het inbreuk maken op de rechten van den prins
van Oranje als burggraaf van Besancon door (Ant.) Perrenot de Granvelle en zijn 
zwager Luxeul in de jaren 1540-1550.
1550 1 katern

4 Bletterans en beaurepaire.

4 BLETTERANS EN BEAUREPAIRE.

1177 Akten van aanstelling van een kapitein van Bletterans, benevens een kastelein en 
rechter en een klerk voor Bletterans en Beaure paire.
1533 en 1534 3 stukken
Reg. nos. 2872, 2879 en 2886

1178 Akten van aanstelling als procureur en ontvanger van Bletterans en Beaurepaire 
voor Claude Baudin.
1533 2 stukken
Reg. nos. 2869 en 2871

1179 Stukken aangaande de administratie van Bletterans en Beaurepaire, berust 
hebbende onder den rentmeester Claude Bauldin.
1516, 1530-1538 3 liassen en 7 stukken
Reg. nos. 2617, 2827, 2865, 2866, 2904 en 2928

1180 Kwitanties, ingekomen bij den rentmeester van Bletterans, Claude Bauldin.
1532-1537 1 lias

1181 Brieven, ingekomen bij den rentmeester van Bletterans en Beaurepaire, Claude 
Bauldin.
1533-1535 9 stukken

1182 Stukken aangaande de bezetting en voorziening van het kasteel te Bletterans, 
ingekomen bij Gérard Wernerot, heer van Mornay, ontvanger-generaal van het huis 
Chalon.
1536 en 1542 1 omslag en 2 stukken

1183 Brief van Odet Colard te Bletterans aan een secretaris van de tresorie van den prins 
over teruggave van geleend geld.
1549 1 stuk
Reg. no. 3195

1184 Overzicht van de opbrengst van Bletteraris over de jaren.
1555-1561 1 stuk

1185 Stukken betreffende reparaties aan het kasteel enz. van Bletterans en Lons le 
Saunier.
1558 en 1567 4 stukken

1186 Advies, uitgebracht door notabelen van Bletterans, in zake den bouw van molens 
en hallen.
16e eeuw 1 katern
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5 Chatelbelin, orgelet en de zoutziederijen te Salins.

5 CHATELBELIN, ORGELET EN DE ZOUTZIEDERIJEN TE SALINS.

1187 Akte, waarbij Philibert van Chalon door Philips van Oostenrijk wordt bevestigd in 
het bezit van Chatelbelin, Orgelet en de portie Auxerre in de zoutziederijen te Salins.
1504 1 katern
Reg. nos. 2019, 2029, 2237, 2240, 2242, 2243, 2247, 2248, 2256, 2257 en 2452.

1187A Machtiging voor Hendrik Montens, rentmeester-generaal, om de 4000 pond 
jaarlijksche rente uit de portie Chalon van de zoutziederijen te Silins te innen.
1523 1 stuk
Dit stuk is in bruikleen gegeven door de gemeente Etten

1188 Akte van aanstelling als ontvanger van de zoutziederijen te Salins voor .... Danel.
1549 1 stuk
Reg. no. 3189

D Heerlijkheden in de Dauphiné.

D HEERLIJKHEDEN IN DE DAUPHINÉ.

1189.3178 Akte van beleening van den prins van Oranje met Orpierre Montbrison, Trescléoux, 
Curnyer en "la Parairie de Novesan".
1548 1 charter
Reg. no. 3178
Zie ook de inv. nos. 1159 en 1190

E De bezittingen in Bretagne.

E DE BEZITTINGEN IN BRETAGNE.
1 In het algemeen.

1 IN HET ALGEMEEN.

1190.2777 Akte, waarbij koning Frans I zijn Raad en Rekenkamer in Bretagne gelast, uitvoering 
te geven aan zekere artikelen van de vredesverdragen van Madrid en Cambrai, 
betreffende herstel van Philibert van Chalon, prins van Oranje, in het bezit van 
Oranje en zijn goederen in de Dauphiné en Bretagne. Met afschrift van de artikelen.
1529 1 charter en 1 daaraan vastgehecht stuk

1 charter, 1529
Reg. no. 2777
1 stuk

1190A.2758A Verrekening op de financiën van Bretagne van eene som van 17000 ponden 
Tournois gegeven door Anne, Koningin van Frankrijk, hertogin van Bretagne, aan de
Prins van Oranje, welk bedrag het restant was van 9000 ponden door hem tijdens 
de onlusten in dat Hertogdom aan de Koningin geleend, 16 december 1498. Met 
vidimus van Margaretha, aartshertogin van Oostenrijk, 4 februari 1528.
1498, 1528 1 charter
Reg. no. 2308A, 2758A
Aanw. 1895 LXX 9

1191 Rekest van den graaf van Nassau, aan den koning van Frankrijk om zijn zoon René, 
prins van Oranje, in het bezit te stellen van de goederen in Bretagne en het huis, 
genaamd d'Estampes, te Parijs, door dezen geërfd van Philibert van Chalon.
c. 1538 1 katern

1192 Bewijs van ontvangst, afkomstig van le Deulle, secretaris van den prins van Oranje, 
voor den griffier van de Rekenkamer te Breda, o.a. van de copie-volmacht voor de 
Hocron om zich te doen beleenen met de goederen in Bretagne.
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1545 1 stuk
Reg. no. 3116

2 Penthièvre.

2 PENTHIÈVRE.

1193.2209 Akte, waarbij Karel, koning van Frankrijk, gelast, dat de prins van Oranje, in 
afwachting van een hem toegezegde rente, groot 4000 pond tournooisch jaarlijks, 
in het bezit blijft van Penthièvre. Met bijbehoorend stuk.
1491 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1491
Reg. no. 2208
1 charter, 1491
Reg. no. 2209

1193A.2396A.2
Bevestiging door koning Lodewijk XII van Frankrijk van de gift van het graafschap 
Pointhiévre en de heerlijkheid Montcontour, door zijne gemalin de Koningin aan 
Johan van Chalons, prins van Oranje.
juni 1501 1 charter met stuk, aaneengehecht

1 charter
Reg. no. 2396A
Aanw. 1895 LI x8
1 stuk

3 Succynio en touffou.

3 SUCCYNIO EN TOUFFOU.

1194-1194.2396
Brief van Anne de Bretagne, koningin van Frankrijk, aan de prinses van Oranje over 
aflossing van Succynio en Touffou, 1511. Met akten, waarbij de schenking dier 
heerlijkheden aan den prins van Oranje bevestigd wordt dd.
1498 en 1501 3 getransfigeerde charters en 1 stuk
1194 1 stuk

Reg. no. 2531
1194.2396 3 getransfigeerde charters

1 charter, 1498
Reg. no.2306
1 charter, 1501
Reg. no. 2393
1 charter, 1501
Reg. no. 2396
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6 Stukken betreffende onroerende goederen, niet gelegen in aan de Nassaus toebehoorende heerlijkheden.

6 STUKKEN BETREFFENDE ONROERENDE GOEDEREN, NIET GELEGEN IN AAN DE 
NASSAUS TOEBEHOORENDE HEERLIJKHEDEN.

I Huizen.

I HUIZEN.
A Het huis te Brussel.

A HET HUIS TE BRUSSEL.
Willem van Duvenvoorde kocht een groot huizencomplex aan de Montagne de la Cour en liet, na 
slooping, op het terrein daarvan een huis bouwen, dat in 1345 gereed kwam. Graaf Engelbrecht II liet
het oude gebouw neerhalen en er een veel aanzienlijker "herberg van Nassau" voor in de plaats 
zetten, die, door Hendrik III belangrijk uitgebreid, onder prins Willem I haar glanspunt bereikte 60 . 
De nos. 1195-1236 handelen over den eigendom van de huizen, die voor bouw en uit breiding 
werden gekocht. In 1756 werd het gebouw c.a. verkocht aan Karel van Lotharingen en Bar, 
gouverneur van de Zuidelijke Nederlanden

1195.315 Eigendomsbewijs voor Henricus Buys van een hofstad met huis, afkomstig van 
Johannes Mal Johannesz.
1340 1 charter
Reg. no. 315

1196.332 Schuldbekentenis, groot 70 pond, met pandstelling van een rente uit een hofstad 
met huis, ten behoeve van Godefridus van Mons.
1341 1 charter
Reg. no. 332

1197.334 Eigendomsbewijs van een hofstad met huis voor Godefridus van Mons, afkomstig 
van Yda Lymeers en haar echtgenoot Arnoldus van Boengarden.
1341 1 charter
Reg. no. 334

1198.212-1198.344
Eigendomsbewijs voor Godefridus van Mons van een hofstad op Koudenberg, 
afkomstig van Wilhelmus Zadeler, 1342. Met oudere transportakten dd. 1329 en 1331
1342 3 charters
1198.212 1 charter, 1329

Reg. no. 212
1198.223 1 charter, 1331

Reg. no. 223
1198.344 1 charter, 1342

Reg. no. 344

1199.346 Verklaring van Johannes Raedemaker, dat hij een vonnis heeft verkregen naar 
aanleiding van een schuld, groot 12 pond 4 schellingen, ten laste van Oda Truffijns. 
Met schuldbekentenis.
1342 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1342
Reg. no. 343
1 charter, 1342
Reg. no. 346

1200.355 Eigendomsbewijs van de helft van een hofstad op Koudenberg voor Wilhelmus 
Tsertoghen, afkomstig van Johannes, Elizabeth en Wilhelmus Deken.
1343 1 charter
Reg. no. 355

60 Zie Th. M. Roest van Limburg, Oude kasteelen van de Nassaus in België, in Onze Kunst 1907 en J. Cuvelier, La 
chapelle Saint-Georges (Rue Montagne de la Cour 27a) in L'Illustration de la Belgique en idem, Les Origines de la 
fortune de la maison d'OrangeNassau, 1921, blz. 27 en vlg
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1201.364 Rentebrief, groot 16 schellingen jaarlijks, uit een hofstad met huis voor Willem van 
Duvenvoorde.
1343 1 charter
Reg. no. 364

1202.372 Bevel van den officiaal van Kamerijk aan de priesters van de Notre Dame de la 
Chapelle bij Brussel, tot dagvaarding van proost en convent van Koudenberg. Met 
bericht dat aan het bevel voldaan is.
1344 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1344
Reg. no. 370
1 charter, 1344
Reg. no. 372

1203.378 Bevel van den officiaal van Kamerijk aan de priesters van zijn diocees om den 
pastoor van Berchem-Saint-Laurent aan te manen, den achterstal van 3 mud 
jaarlijks te betalen aan Gerinus Rose. Met bericht, dat aan het bevel voldaan is.
1344 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1344
Reg. no. 377
1 charter, 1344
Reg. no. 378

1204.371-1204.382
Eigendomsbewijzen van twee huizen op Koudenberg voor Willem van 
Duvenvoorde, afkomstig van Johannes Quadepape.
1344 2 charters
1204.371 1 charter, 1344

Reg. no. 371
1204.382 1 charter, 1344

Reg. no. 382

1205.385 Eigendomsbewijs voor Willem van Duvenvoorde van de helft van een hofstad op 
Koudenberg, afkomstig van de erfgenamen van Johannes Cnoeps.
1345 1 charter
Reg. no. 385

1206.326-1206.410
Akte van overdracht van twee renten (erfpacht ?), groot 7 pond 4 penningen en 30 
schellingen jaarlijks, uit twee huizen op Koudenberg voor Johannes van Buren, 
1346. Met oudere akten betreffende den eigendom dier huizen.
1341-1345 6 charters
1206.326 2 aaneengehechte charters

1 charter, 1341
Reg. no. 326
1 charter, 1341
Reg. no. 326

1206.380 1 charter, 1344
Reg. no. 380

1206.381 1 charter, 1344
Reg. no. 381

1206.388 1 charter, 1345
Reg. no. 388

1206.410 1 charter, 1346
Reg. no. 410

1207.416 Akte van gerechtelijken verkoop van het huis naast de stal van den heer van 
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Oosterhout aan Gossvinus van Erpe.
1346 1 charter
Reg. no. 416

1208.503 Akte, waarbij Roelof van Dalem Jan van Polanen op zekere voorwaarden het huis te 
Brussel, eertijds bewoond door Willem van Duvenvoorde, belooft.
1354 1 charter
Reg. no. 503

1209.712 Eigendomsbewijs van een hofstad met huis voor Franco den Becker geheeten de 
Schilder, afkomstig van Godefridus van Dorepe Johannesz.
1376 1 charter
Reg. no. 712

1210.723 Eigendomsbewijs van een hofstad op Koudenberg voor Johannes van Alphenen, 
afkomstig van de huisarmen van St. Goedele.
1377 1 charter
Reg. no. 723

1211.810 Eigendomsbewijs van een hofstad op Koudenberg voor Johannes, den goudsmid, 
Johannes Aleyten zoons zoon, afkomstig van Heinricus Godenoy Heinricusz.
1392 1 charter
Reg. no. 810

1212.931 Eigendomsbewijs van een hofstad met huis op Koudenberg voor Arnoldus de 
Crumme Henricusz., afkomstig van Johannes Reethens Arnoldusz.
1406 1 charter
Reg. no. 931

1213.959-1213.960
Twee eigendomsbewijzen, ieder van de helft van een hofstad met huizen op 
Koudenberg, voor Petrus van Epen Arnoldusz. en zijn vrouw Aleydis Gheernouts, 
afkomstig van Henricus Henricusz. van Koudenberg genaamd Tserhuyghs en van de
provisors van de Festivitas beatae Mariae in de Nicolaaskerk te Brussel.
1408 2 charters
1213.959 1 charter, 1408

Reg. no. 959
1213.960 1 charter, 1408

Reg. no. 960

1214.967-1214.992
Eigendomsbewijs van de helft van 2 hofsteden met huizen op Koudenberg voor 
Petrus van den Epen genaamd Quateet en zijn vrouw Aleydis Gheernouts, 
afkomstig van Everardus Vrederics, 1411. Met oudere transportakten en 
rentebrieven.
1410 en 1411 6 charters
1214.967 1 charter, 1410

Reg. no. 967
1214.975 1 charter, 1410

Reg. no. 975
1214.976 1 charter, 1410

Reg. no. 976
1214.990 1 charter, 1411

Reg. no.990
1214.991 1 charter, 1411

Reg. no. 991
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1214.992 1 charter, 1411
Reg. no. 992

1215.964-1215.993
Eigendomsbewijs van een hofstad met huis op Koudenberg voor Johannes de Dorre
Zibertusz., afkomstig van Nycolaus Huesselingen genaamd Van Gryspar Jacobusz., 
1411. Met oudere transportakte dd. 1409
1411 2 charters
1215.964 1 charter, 1409

Reg. no. 964
1215.993 1 charter, 1411

Reg. no. 993

1216.1420 Rentebrief, groot 1/2 goudgulden jaarlijks, uit een huis buiten de Koudenbergsche 
poort, ten behoeve van Egidius van Leuven Arnoldusz.
1440 1 charter
Reg. no. 1420

1217.1614 Volmacht van Claes van Eyndevelde voor Henrick den Cuper tot inning van een 
zekere schuld.
1449 1 charter
Reg. no. 1614

1218.1636-1218.1637
Vidimussen van een aantal akten dd. 1439-1449 betreffende den eigendom van een 
hofstad met huis, erf enz. voor Jan Mychelot Fueldy Petrusz., afkomstig van de 
erfgenamen van Arnt van Houbraken.
1450 2 charters
1218.1636 1 charter, 1450

Reg. nos. 1472 en 1636
1218.1637 1 charter, 1450

Reg. nos. 1403, 1434, 1470, 1471, 1473, 1537, 1621, 1622 en 1637

1219.1665-1219.448
Eigendomsbewijs van twee hofsteden op Koudenberg, afkomstig van de 
erfgenamen van Henricus Breeu Johannesz., 1481. Met oudere akten dd. 1349-1465
1349-1465, 1481 8 charters
1219.448 1 charter, 1349

Reg. no. 448
1219.1665 1 charter, 1452

Reg. no. 1665
1219.1666 1 charter, 1452

Ontbreekt
Reg. nos. 509, 591, 1057, 1069, 1116, 1221, 1222, 1307 en 1666

1219.1700 1 charter, 1454
Reg. no. 1700

1219.1742 1 charter, 1456
Reg. no. 1742

1219.1755 1 charter, 1456
Reg. no. 1755

1219.1887 1 charter, 1465
Reg. no. 1887

1219.2084 1 charter, 1456
Reg. no. 2084

1220.2121-1220.2215
Stukken betreffende den eigendom van het huis "de Herberg van Mons", afkomstig 
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van Johannes de Proefst Laurentiusz., 1492. Met oudere akten dd. 1382-1485
1382-1485, 1492 7 charters
1220.2121 1 charter 1484

Ontbreekt
Reg. nos. 750, 913, 943, 944, 1013, 1034, 1039, 1055, 1364, 1486, 1492, 1525 en 2121

1220.2122 1 charter 1484
Ontbreekt
Reg. nos. 2075 en 2122

1220.2123 1 charter 1484
Reg. no. 2123

1220.2128 1 charter 1484
Reg. no. 2128

1220.2134 1 charter 1485
Reg. no. 2134

1220.2211 1 charter 1492
Reg. no. 2211

1220.2215 1 charter 1492
Reg. no. 2215

1221.2210-1221.2230
Eigendomsbewijs van een huis op Koudenberg, afkomstig van Johanna van der 
Noot en haar echtgenoot Henricus de Mol, 1493. Met oudere akten dd. 1491 en 
1492.
1491-1493 3 charters
1221.2210 1 charter, 1491

Reg. no. 2210
1221.2217 1 charter, 1492

Reg. no. 2217
1221.2230 1 charter, 1493

Reg. no. 2230

1222.2262 Eigendomsbewijs van twee hofsteden op Koudenberg, afkomstig van heer 
Philippus van der Eycken Petrusz. en zijn kinderen.
1496 1 charter
Reg. no. 2262

1223.2307-1223.2328
Eigendomsbewijs van 2/3 van een hofstad en een plaats op Koudenberg, afkomstig 
van de familie Faitteman, 1498. Met oudere akten dd. 1446-1498
1498-1499 3 charters
1223.2307 1 charter, 1498

Reg. no. 2307
1223.2308 1 charter, 1498

Reg. nos. 1536, 1848 en 2308
1223.2328 1 charter, 1499

Reg. nos. 2319 en 2328

1224.2278-1224.866
Eigendomsbewijs van twee hofsteden met huizen op Koudenberg, afkomstig van 
Robbrecht de Dorre van Berlicom Sibrechtsz., 1499. Met oudere transportakten dd. 
1388, 1399 en 1497 en akten van verkoop en aflossing van twee renten uit een van 
de hofsteden dd.
1479-1500 9 charters (waarvan 2 getransfigeerd en 2 aaneengehecht)
1224.786 1 charter, 1388

Reg. no. 786
1224.866 1 charter, 1399

Reg. no. 866
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1224.2278 1 charter, 1497
Reg. no. 2278

1224.2282 1 charter, 1497
Reg. no. 2282

1224.2317 2 getransfigeerde charters
1 charter, 1479
Reg. no. 2057
1 charter, 1499
Reg. no. 2317

1224.2318 1 charter, 1499
Reg. no. 2318

1224.2367 2 aaneengehechte charters
1 charter, 1499
Reg. no. 2330
1 charter, 1500
Reg. no. 2367

1225.1634-1225.2364, ---
Eigendomsbewijzen van een hofstad met huizen op Koudenberg, Inventaris 
afkomstig van Olivier de la Marche, 1500. Met oudere akten dd. 1450-1497.
1450-1497, 1500 9 charters
1225.1634 1 charter, 1450

Reg. no.1634
1225.1717 1 charter, 1455

Reg. no. 1717
1225.2003 1 charter, 1476

Reg. no. 2003
--- 1 charter, 1476

Reg. nos. 1989 en 2004
Het vidimus bevindt zich in de Coll. v. Nispen; toegang 1.13.09, inv. no. 81

1225.2087 1 charter, 1482
Reg. no. 2087

1225.2280 1 charter, 1497
Reg. no. 2280

1225.2281 1 charter, 1497
Reg. nos. 1923, 2033, 2251, 2255 en 2281

1225.2361 1 charter, 1500
Reg. no. 2361

1225.2364 1 charter, 1500
Reg. no. 2364

1226.2362 Akte van aflossing van een rente, groot 9 pond jaarlijks, uit een hofstad op 
Koudenberg door graaf Engelbrecht van Nassau, 1500. Met akte van vestiging dier 
rente dd. 1405.
1500 2 aaneengehechte charters

1 charter, 1405
Reg. no. 920
1 charter, 1500
Reg. no. 2362

1227.2405 Eigendomsbewijs van een hofstad op Koudenberg, afkomstig van de erfgenamen 
van Johannes Caron.
1501 1 charter
Reg. no. 2405

1228.2404 Eigendomsbewijs van twee hofsteden met huizen op Koudenberg, afkomstig van 
Franciscus Dumez Franciscusz.
1501 1 charter
Reg. no. 2404
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1229.1687-1229.2434
Eigendomsbewijs van een hofstad op Koudenberg, benevens zeker aandeel in 5 
cheinsguldens jaarlijks uit een hofstad in de Grijpstraat, beide afkomstig van Willem
de Coninck Jansz., 1503. Met oudere akten dd. 1428-1500
1428-1500, 1503 8 charters
Reg. nos. 1688, 1896, 1924, 2204, 2359, 2360 en 2434
1229.1687 1 charter, 1453

Reg. nos. 1242 en 1687
1229.1688 1 charter, 1453

Reg. no. 1688
1229.1896 1 charter, 1466

Reg. no. 1896
1229.1924 1 charter, 1469

Reg. no. 1924
1229.2204 1 charter, 1491, met notitie op perkament, 1 charter met aangehecht 

perkamen
1 charter
Reg. no. 2204
notitie op perkament

1229.2359 1 charter, 1500
Reg. no. 2359

1229.2360 1 charter, 1500
Reg. no. 2360

1229.2434 1 charter, 1503
Reg. no. 2434

1230.1208-1230.2459
Rentebrief sprekende van 4 rijnsche en 7 1/2 cheinsgulden jaarlijks uit een hofstad 
op Koudenberg, toebehoorende aan graaf Hendrik van Nassau. Gecancelleerd. Met 
oudere akten betreffende de renten dd. 1424-1500.
1505, 1424-1500 8 charters (waarvan 2 aaneengehecht)
1230.1208 1 charter, 1424

Reg. no. 1208
1230.1215 1 charter, 1425

Reg. no. 1215
1230.1951 1 charter, 1473

Reg. no. 1951
1230.2092 1 charter, 1483

Reg. no. 2092
1230.2371 1 charter, 1500

Reg. no. 2371
1230.2373 1 charter, 1500

Reg. no. 2373
1230.2459 2 aaneengehechte charters

1 charter, 1500
Reg. no. 2372
1 charter, 1505
Reg. no. 2459

1231.1398-1231.2508
Eigendomsbewijs van een hofstad op Koudenberg, afkomstig van Merten Brissy 
Jansz., 1509. Met oudere akten dd.
1439-1503 9 charters
1231.1398 1 charter, 1439

Reg. no. 1398
1231.1419 1 charter, 1440

Reg. no. 1419
1231.2076 1 charter, 1481
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Reg. no. 2076
1231.2120 1 charter, 1484

Reg. no. 2120
1231.2137.1 1 charter, 1485

Reg. no. 2137
1231.2137.2 1 charter, 1485

Reg. no. 2137
1231.2152 1 charter, 1486

Reg. no. 2152
1231.2431 1 charter, 1503

Reg. no. 2431
1231.2508 1 charter, 1509

Reg. no. 2508

1232.1689-1232.2520
Eigendomsbewijs van een huis op Koudenberg, afkomstig van de erfgenamen van 
Aelbrecht Coeberch, 1510. Met oudere akten dd.
1453-1510 6 charters
1232.1689 1 charter, 1453

Reg. no. 1689
1232.2028 1 charter, 1477

Reg. no. 2028
1232.2088 1 charter, 1482

Reg. no. 2088
1232.2504 1 charter, 1509

Reg. no. 2504
1232.2519 1 charter, 1510

Reg. no. 2519
1232.2520 1 charter, 1510

Reg. no. 2520

1233.2550-1233.2551
Eigendomsbewijzen van 1 1/2 hofstad op Koudenberg, afkomstig van Boone 
Mychelots geheeten Feuilly en haar man, Robbrecht Picco.
1511 2 charters
1233.2550 1 charter, 1511

Reg. no. 2550
1233.2551 1 charter, 1511

Reg. no. 2551

1234.2068-1234.2568
Eigendomsbewijs van een hofstad op Koudenberg, afkomstig van Eustace de 
Leppeleer, 1513. Met oudere akten dd. 1480-1512.
1480-1512 1513 9 charters
1234.2068 1 charter, 1480

Reg. no. 2068
1234.2077 1 charter, 1482

Reg. no. 2077
1234.2216 1 charter, 1492

Reg. no. 2216
1234.2218 1 charter, 1492

Reg. no. 2218
1234.2234 1 charter, 1493

Reg. no. 2234
1234.2285 1 charter, 1497

Reg. no. 2285
1234.2295 1 charter, 1498

Reg. no. 2295
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1234.2553 1 charter, 1512
Reg. no. 2553

1234.2568 1 charter, 1568
Reg. no. 1568

1235.1421-1235.2605
Eigendomsbewijs van een hofstad met huis op Koudenberg afkomstig van 
Christianus van den Borch en zijn vrouw Johanna Nichols, 1515, en akte van 
aflossing van een rente daaruit door graaf Hendrik van Nassau, 1516. Met oudere 
akten dd. 1440-1502.
1440-1502, 1516 6 charters
1235.1421 1 charter, 1440

Reg. no. 1421
1235.1488 1 charter, 1443

Reg. no. 1488
1235.2162 1 charter, 1487

Reg. no. 2162
1235.2413 1 charter, 1502

Reg. no. 2413
1235.2601 1 charter, 1515

Reg. no. 2601
1235.2605 1 charter, 1515

Reg. no. 2605

1236.2678-1236.811
Eigendomsbewijs van een hofstad met huizen op Koudenberg, afkomstig van Jan 
van Hastere, geheeten Jolybois Jansz., en zijn vrouw Digne Nuysens, 1525. Met 
bijbehoorende akten dd. 1392-1525.
1392-1525, 1525 6 charters
1236.811 1 charter, 1392

Ontbreekt
Reg. no. 811

1236.2678 1 charter, 1520
Reg. no. 2678

1236.2728 1 charter, 1525
Reg. no. 2728

1236.2732 1 charter, 1525
Ontbreekt
Reg. nos. 2183, 2220, 2241, 2400, 2408 en 2732

1236.2733 1 charter, 1525
Reg. no. 2733

1236.2734 1 charter, 1525
Reg. no. 2734

B Het huis te Mechelen.

B HET HUIS TE MECHELEN.
Met subsidie van de stad, die aan graaf Engelbrecht van Nassau haar dankbaarheid wilde toonen 
voor het feit, dat hij den jongen hertog Philips en den Grooten Raad binnen Mechelen had gebracht, 
kocht deze het huis van de vrouwe van den Gruuthuse aan het Bert houtshof. Graaf Hendrik 
verbouwde het in 1514, even eens met subsidie, en kocht er nog eenige huizen bij. Philips Willem gaf 
het aan zijn raad Keeremans, die het aan de Begijnen verkocht. In de 18e eeuw werd het kazerne 61

1237.2238 Eigendomsbewijs voor graaf Engelbrecht van een huis, afkomstig van Mergriete van
Borselen, vrouwe van den Gruut huse, 1494. Met machtiging dd.
1493 2 aaneengehechte charters
Reg. nos. 2233 en 2238

1 charter, 1493
1 charter, 1494

61 Zie Th. M. Roest van Limburg, a. w
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1238.2543-1238.2955
Eigendomsbewijs van een huis, afkomstig van Jan van Duerne, 1538. Met 
transportakte en akte van aflossing van een rente uit het huis dd. 1511
1538 3 charters (waarvan 2 aaneengehecht)
1238.2543 2 aaneengehechte charters

1 charter, 1511
Reg. no. 2542
1 charter, 1511
Reg. no. 2543

1238.2955 1 charter, 1538
Reg. no.2955

1239-1239.2954
Eigendomsbewijs van een huis, afkomstig van Jan van den Male 1538. Met 
transportakte dd. 1485 en orders aan den rentmeester ter betaling van dit en van 
een ander huis te Mechelen.
1538 2 aaneengehechte charters en 2 stukken
1239 2 stukken

Reg. nos. 2952 en 2953
1239.2954 2 aaneengehechte charters

1 charter, 1485
Reg. no. 2133
1 charter, 1538
Reg. no. 2954

II Overige goederen.

II OVERIGE GOEDEREN.
A In Nederland.

A IN NEDERLAND.
1 Noord-Holland.

1 NOORD-HOLLAND.

1240.595 Belofte van Jan van den Zijl, dat hij aan Jan van Polanen 6 morgen land in Noord-
Holland zal opdragen in ruil voor 6 morgen land in Leiderdorp, die hij verkocht 
heeft.
1360 1 charter
Reg. no. 595

2 Emmikhoven.

2 EMMIKHOVEN.

1241.483 Vidimus van de akte van beleening van Willem van Duvenvoorde met 60 morgen 
land, geheeten het land van Saffenberch, te Emmikhoven door Jan II van Polanen 
dd.
1349, 1351 1 charter
Reg. nos. 447 en 483

3 Ketel.

3 KETEL.

1242.2258-1242.2259
Vonnis van het Hof van Holland, waarbij 1 morgen land met woning in de Ketel aan 
den graaf van NASSAU als leenheer vervallen wordt verklaard, met mandement van
den deurwaarder.
1495 1 charter en 1 stuk (aaneengehecht)
1242.2258 1 charter, 1495

Reg. no. 2258
1242.2259 1 stuk, mandement van de deurwaarden, 1495

Reg. no. 2259
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4 De lier.

4 DE LIER.

1243.220-1243.99
Akte van beleening met het huis in de Lier met 62 morgen land en de tienden voor 
Willem van Duvenvoorde en Jan I van Polanen, 1330. Met vidimus van 1336 en 
machtiging van graaf Willem III voor zijn majordomus Diederic van den Wale, om 
de goederen, afkomstig van wijlen Ghisekijn uter Liere, onder diens vrienden te 
verdeelen dd. 1308
1308, 1330, 1336 3 charters
Zie ook Inv. no. 734
1243.99 1 charter, 1308

Reg. no. 99
1243.220 1 charter, 1330

Reg. no. 220
1243.270 1 charter, 1336

Reg. nos. 220 en 270

1244.3388 Verklaring van Pieter Sasbout, dat 16 morgen land in de Lier, afkomstig van den 
prins van Oranje, hem naar behooren geleverd zijn.
1562 1 charter
Reg. no. 3388

5 Merwede.

5 MERWEDE.

1245 Mandement van het Hof van Holland tot dagvaarding van den prins van Oranje en 
andere bezitters van de visscherij in de Merwede op verzoek van de Regulieren te 
Dordrecht, van wie zij ontvreemd is. Afschrift.
1560 1 stuk
Reg. no. 3377
De visscherij op de Merwede werd door prins Maurits met de heerlijkheid van de Lek aan zijn zoon 
Willem vermaakt.

6 Nootdorp.

6 NOOTDORP.

1246.120-1246.156
Uitspraak door graaf Willem III tusschen Willem van Duvenvoorde en Haseken 
Hughen dochter van Maerlant, vrouw van Diederic van Alcmade, in hun geschil over
de grens tusschen hun eigendommen te Nootdorp, 1323. Met akte, waarbij graaf 
Willem aan Willem Snickerieme 7 hoeven land aldaar geeft dd. 1313
1313, 1323 2 charters
1246.120 1 charter, 1313

Reg. no. 120
1246.156 1 charter, 1323

Reg. no. 156
7 Oostmaas(?).

7 OOSTMAAS(?).

1247.256-1247.259
Eigendomsbewijs voor Jan I van Polanen van zekere goederen "bij Oostermaze", 
afkomstig van Gheerolf van Cats en Marie van Renesse, zijn vrouw, 1334. Met 
oudere akte, waarbij aan Gheerolf van Cats de vrije beschikking over zijn goed 
wordt gegeven.
1334 2 charters
1247.256 1 charter, 1334

Reg. no. 256
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1247.259 1 charter, 1334
Reg. no. 259

8 Ouder-Amstel.

8 OUDER-AMSTEL.

1248.353 Vergunning van graaf Willem IV voor Willem de Cuser tot verkoop van een 
windmolen met 5 à 6 morgen land te Ouder-Amstel.
1343 1 charter
Reg. no. 353

9 Oudshoorn.

9 OUDSHOORN.

1249.1670 Ruilingsakte, waarbij graaf Jan van Nassau 3 1/2 morgen land in Oudshoorn krijgt 
van Dirck Henricxz.
1452 1 charter
Reg. no. 1670

10 Overschie.

10 OVERSCHIE.

1250.286 Akte van verkoop van een weide te Overschie door graaf Willem IV aan Jan Hoec.
1338 1 charter
Reg. no. 286

11 Rijswijk.

11 RIJSWIJK.

1251.430 Belofte van Daniel van Mathenesse, dat hij desgewenscht een gelijkwaardig stuk 
land aan Jan II van Polanen zal opdragen, in ruil voor 23 morgen te Rijswijk, die hij 
verkocht heeft.
1348 1 charter
Reg. no. 430

1252.674 Akte van verkoop van de huwelijksgift van Heilwich van Polanen, bestaande in 
goederen te Rijswijk, Wateringen en Monster, door haar zoon Jan van Arkel aan Jan 
II van Polanen.
1370 1 charter
Reg. no. 674

12 Vlaardingen.

12 VLAARDINGEN.

1253.133-1253.182
Eigendomsbewijs voor Aernt van den Dorp van een huis met 29 morgen land in 
Vlaardingen, afkomstig van Willem van Brawode, geheeten van Enghelant, 1326. 
Met akte van toestemming van graaf Willem III dd. 1326 en oudere verkoopakte dd.
1317.
1317, 1326 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd, maar losgeraakt)
1253.133 1 charter, 1317

Reg. no. 133
1253.181 1 charter, 1326

Reg. no. 181
1253.182 1 charter, 1326

Reg. no. 182
13 Voorschoten.

13 VOORSCHOTEN.

1254.1583 Belofte van Willem van Egmond en Wateringen, weduwe van Willem van 
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Naaldwijk, dat zij zich zal houden aan het contract van erfpacht van de Zijtwinde te 
Voorschoten, tusschen haar en graaf Jan IV van Nassau gesloten.
1448 1 charter
Reg. nos. 1582 en 1583

14 Waspik.

14 WASPIK.

1255.2275 Verbeurdverklaring door het Hof van Holland van 20 morgen land in Groot Waspik, 
leenroerig aan den graaf van Nassau, wegens wanverzoek. Met 
deurwaardersexploit.
1496 2 aaneengehechte charters

Verbeurdverklaring, 1496
Reg. no. 2274
Deurwaardersexploit, 1496
Reg. no. 2275

15 Wateringen.

15 WATERINGEN.

1256.116 Belofte van abdis en convent van Loosduinen om 20 pond jaarlijks, haar 
geschonken door Diederic van den Wale en o.a. gevestigd op een stuk land in 
Wateringen, te zullen besteden voor wijn.
1312 1 charter
Reg. no. 116

1257.241 Eigendomsbewijs voor Jan I van Polanen van 1 morgen land te Wateringen, 
afkomstig van Deric Boudewijn en Boudewijn Dircsz.
1333 1 charter
Reg. no. 241

1258.240 Eigendomsbewijs voor Jan I van Polanen van 6 morgen land te Wateringen, 
afkomstig van Ysebrand Naghel, Willaem Ysebrandsz. en Gheret Beine.
1333 1 charter
Reg. no. 240

1259.242 Eigendomsbewijs voor Jan I van Polanen van 4 morgen land te Wateringen, 
afkomstig van Willem en Ancem die Groene en Ancem Jansz.
1333 1 charter
Reg. no. 242

B In België.

B IN BELGIË.
1 Couture-Saint-Germain.

1 COUTURE-SAINT-GERMAIN.

1260.892 Akte van overdracht van de konijnenwarande en de jacht te Couture-Saint-Germain
en in de Hagen te Hove onder het huis van Crissant voor Willem van Sayn, 
afkomstig van Godfroid van den Torre, heer van Gosselies.
1402 1 charter
Reg. no. 892

2 Hersselt.

2 HERSSELT.

1261.2644 Akte, waarbij Heynrick der Boven Jansz. en Heynrick van Opstalle twee stukken 
wijngaard te Hersselt in pacht krijgen.
1518 1 charter
Reg. no. 2644
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1262.3085 Akte, waarbij Jan der Boven Lodewiksz. een erf en twee stukken heidegrond te 
Herselt, samen groot 1 bunder 3 zillen, in erfcijns krijgt.
1543 1 charter
Reg. no. 3085

3 Hougaerde.

3 HOUGAERDE.

1263 Akten, waarbij het klooster Mariënhuize van de 3e orde van St. Franciscus te 
Overlaar in Hougaerde 2 watermolens aldaar in erfpacht krijgt.
1476 1 stuk
Reg. nos. 2000, 2009 en 2011

4 Loenhout.

4 LOENHOUT.

1264.2244 Eigendomsbewijs van 14 bunder moer in Loenhout voor Loeyken van Leefdaele, 
afkomstig van Daniel van Loenhout, heer van Boelaer en Loenhout.
1494 1 charter
Reg. no. 2244

C In het Rijnland.

C IN HET RIJNLAND.

1265.640 Vidimus van de akte dd. 1348, waarbij graaf Walram van Sponheim zijn 
schoondochter Maria, gravin van Vianden, de helft van de stad Kirchberg schenkt.
1366 1 charter
Reg. nos. 437 en 640

III Varia.

III VARIA.

1266.570 Akte, waarbij Jan II van Polanen aan Clemeynse, vrouw van Jan van Drimmelen, de 
vrije beschikking geeft over 7 morgen land in het Babiloniënbroek.
1358 1 charter
Reg. no. 570

1267.281 Akte van beleening voor Otte van Zoelen met het leen van Jan van Brandenborch 
door Symon, graaf van Bentheim.
1337 1 charter
Reg. no. 281

1268.1760 Eigendomsbewijs van 2 1/2 morgen land in Temaat voor den Dom te Utrecht, 
afkomstig van het klooster St. Beatenberg bij Co blenz.
1457 1 charter
Reg. nos. 1716 en 1760
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7 Stukken betreffende inkomsten uit onroerende goederen, niet gelegen in aan de Nassaus toebehoorende heerlijkheden.

7 STUKKEN BETREFFENDE INKOMSTEN UIT ONROERENDE GOEDEREN, NIET 
GELEGEN IN AAN DE NASSAUS TOEBEHOORENDE HEERLIJKHEDEN.

A In Nederland.

A IN NEDERLAND.
1 Ammerstol.

1 AMMERSTOL.

1269.159 Akte van opdracht aan den graaf van 18 pond hollandsch jaarlijks uit den tol te 
Ammers, door Florans van Jutfaas ten behoeve van Willem van Duvenvoorde.
1324 1 charter
Reg. no. 159

2 Delft.

2 DELFT.

1270 Brief van graaf Engelbrecht II van Nassau aan verschillende personen om oude 
brieven, sprekende van een erfpacht van 5 morgen land bij Delft, wegens 
kwijtschelding over te geven aan den prior van Sion buiten Delft. Met afschrift van 
de kwijtschelding.
1497 2 stukken
Reg. nos. 2283 en 2284

3 Hazerswoude.

3 HAZERSWOUDE.

1271.479 Akte, waarbij Willem van Duvenvoorde Marie van Polanen 25 pond hollandsch 
jaarlijks uit de tienden van Hazerswoude geeft.
1350 1 charter
Reg. nos. 401 en 479

4 Maasland e.a.

4 MAASLAND E.A.

1272.160-1272.1940
Akte van overeenkomst tusschen graaf Jan IV van Nassau en Adam van Cleve over 
eenige tienden te Maasland, Schipluiden, Hodenpijl en bij Delft, aan dezen door 
den graaf verpacht, 1471. Met bijbehoorende stukken van 1461 en 1471 en 
beleeningsakte van
1324 4 charters
Reg. nos. 160, 1837, 1938-1940
1272.160 1 charter, 1324

Reg. no. 160
1272.1837 1 charter, 1461

Reg. no. 1837
1272.1938 1 charter, 1471

Reg. no. 1938
1272.1940 1 charter, 1471

Reg. nos. 1939, 1940
5 Niemandsvriend.

5 NIEMANDSVRIEND.

1273.142 Akte van beleening van Willem van Duvenvoorde door de grafelijkheid met 25 pond
hollandsch jaarlijks uit den tol te Niemandsvriend.
1318 1 charter
Reg. no. 142
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6 Overschie.

6 OVERSCHIE.

1274 Akte van beleening voor Jan van de Lek met de koren- en de smaltiende, geheeten 
op den Hem, te Overschie. Met afschrift van een oudere beleeningsakte dd. (vóór 
1391).
1432 3 stukken
Reg. nos. 806 en 1303

7 Tieselenswaard in de groote waard.

7 TIESELENSWAARD IN DE GROOTE WAARD.

1275.301-1275.974
Akte van opdracht van een leen, groot 1000 pond tournooisch jaarlijks uit 
Tieselenswaard, door Jan I van Polanen aan Jan van Henegouwen, ten behoeve van 
Willem van Duvenvoorde, 1339. Met vidimus van een oudere akte van verkoop van 
de rente door Willem en Johanna van Gulik aan Jan van Henegouwen dd.
1339, 1410 2 charters
1275.301 1 charter, 1339

Reg. no. 301
1275.974 1 charter, 1410

Reg. nos. 297 en 974
8 Voorne.

8 VOORNE.

1276.1240 Vidimus van een akte van beleening van graaf Engelbrecht I van Nassau door Jan 
van Beieren, met een rente, groot 200 fransche kronen jaarlijks uit het land van 
Voorne, dd.
1417, 1428 1 charter
Reg. nos. 1064 en 1240

9 Vroonregeest in Kennemerland.

9 VROONREGEEST IN KENNEMERLAND.

1277.1243 Vidimus van de akte, waarbij Jan I van Polanen aan zijn zoon Jan 1000 pond zwarte 
tournooizen jaarlijks vermaakt, gevestigd op de renten uit Vroonregeest in 
Kennemerland en andere goederen dd.
1337, 1428 1 charter
Reg. nos. 275 en 1243

B In België.

B IN BELGIË.

1278.1736-1278.1737
Machtiging voor Cornelis de Meye om den achterstal te innen van een rente, groot 
56 rijnsche guldens jaarlijks uit het goed ter Elst ten Hove te Pulle, 1456. Met 
vidimus van de akte van verkoop van het goed, door graaf Jan IV van Nassau aan 
Gielijs Crawels dd.
1448, 1456 2 charters
1278.1736 1 charter, 1456

Reg. nos. 1584 en 1736
1278.1737 1 charter, 1456

Reg. no. 1737
C In het Rijnland.

C IN HET RIJNLAND.

1279.316 Akte, waarbij Lodewijk, graaf van Vianden, beleend wordt met 100 mark jaarlijks uit
de tollen te Gulik en Birkistorp.
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1340 1 charter
Reg. no. 316
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8 Stukken betreffende schuldvorderingen.

8 STUKKEN BETREFFENDE SCHULDVORDERINGEN.
I Inschulden.

I INSCHULDEN.

1280.209 Schuldbekentenis van Willem, graaf van Gulik, ten behoeve van Godfried en 
Lodewijk van Vianden, sprekende van 2665 pond toursche kleinen.
1329 1 charter
Reg. no. 209

1281.515 Akte van schadeloosstelling door den hertog van Brabant voor Jan II van Polanen 
wegens het medebezegelen van eenige schuldbekentenissen.
1355 1 charter
Reg. no. 515

1282.561 Akte, waarbij Diederik van Wassenaar aan Willem van Oosterhout en diens vrouw 
Heylewijf van Wassenaar 100 pond hollandsch jaarlijks belooft uit de nalatenschap 
van zijn ouders.
1357 1 charter
Reg. no. 561

1283.578-1283.579
Beloften van den hertog van Luxemburg en Diederik, graaf van Loon, aan Walrave, 
graaf van Sponheim, dat zij op den door dezen bepaalden dag te Leuven zullen 
terugkomen en er blijven, totdat hem voldoening gegeven zal zijn.
1359 2 charters
1283.578 1 charter, 1389

Reg. no. 578
1283.579 1 charter, 1389

Reg. no. 579

1283A Akte, waarbij Wenceslas van Bohemen, hertog van Luxemburg, graaf Walrave van 
Sponheim belooft op Zondag na St. Remigius e.k. te Leuven terug te zullen komen 
om er te blijven, totdat hij hem voldaan zal hebben.
1359 1 charter

1284.613 Schuldbekentenis, groot 49 pond toursche grooten, afkomstig van Steven, heer van
Coesinton, ten behoeve van Jan II van Polanen.
1362 1 charter
Reg. no. 613

1285.641 Schuldbekentenis, groot 82 guldens en 10 lioenen, ten laste van Jan van Drimmelen 
ten behoeve van Gielys van den Wijngaerde, drossaard van Breda.
1366 1 charter
Reg. no. 641

1286.681 Akte, waarbij Diederic van Oosterhout belooft 333 1/2 schild uit de opbrengst van 
zijn Hollandsche goederen aan Jan II van Polanen te betalen.
1371 1 charter
Reg. no. 681

1287.342-1287.691
Akte van schadeloosstelling door Willem, Ghisebrecht en Tyelman van Brederode 
ten behoeve van Jan II van Polanen voor 1800 pond hollandsch, aan hun vader 
geleend, 1371. Met akte, waarbij Hendrik en Ysenbeel van Brederode beloven de 
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door hen aan Jan I van Polanen verpande heerlijkheid Brederode niet te zullen 
aflossen dd.
1342 2 charters
1287.342 1 charter, 1342

Reg. no. 342
1287.691 1 charter, 1371

Reg. no. 691

1288.729 Belofte van Margaretha van Lippe, vrouw van Jan II van Polanen, dat zij bij een 
tweede huwelijk 8000 gulden zal betalen aan de erfgenamen van haar eersten 
echtgenoot.
1378 1 charter
Reg. no. 729

1289-1289.840
Stukken betreffende de geschillen tusschen Odilia van Salm, weduwe van Jan III van
Polanen, en zijn broeder Hendrik als voogd van haar dochter Johanna.
1394 en 1395 1 charter en 4 stukken
1289 4 stukken

Reg. nos. 828, 843-845
1289.840 1 charter, 1395

Reg. no. 840

1290.884 Akte, waarbij Odilia van Salm, weduwe van Jan III van Polanen, belooft bij een 
tweede huwelijk haar dochter schadevergoeding te geven.
1400 1 charter
Reg. no. 884

1291.752-1291.978
Twee vidimussen van een schuldbekentenis, groot 4500 gulden, ten behoeve van 
Jan III van Polanen uit hoofde van zijn huwelijk met Odilia van Salm dd. 1382, 1401 
en 1410. Met nadere bepaling aangaande vererving dd.
1382 3 charters
1291.752 1 charter, 1382

Reg. no. 752
1291.887 1 charter, 1401

Reg. nos. 751 en 887
1291.978 1 charter, 1410

Reg. nos. 751 en 978

1292.1074 Belofte van schadeloosstelling van Jan van Brabant en Jacoba van Beieren voor 
graaf Engelbrecht I van Nassau en een aantal andere personen, die zich voor hen 
hebben borggesteld ten behoeve van de steden Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam
en Gouda.
1418 1 charter
Reg. no. 1074

1293.1076 Schuldbekentenis, groot 70 hollandsche schilden, ten laste van Gerrit van der Aa 
Goeswijnsz. ten behoeve van graaf Engelbrecht I van Nassau.
1419 1 charter
Reg. no. 1076

1294-1294.1090
Akte van indemnisatie door hertog Jan van Brabant van graaf Engelbrecht I van 
Nassau voor de schade, die deze in zijn dienst mocht lijden. Met rekening van 
hetgeen graaf Engelbrecht in de jaren 1415-1417 aan reis- en verblijfkosten heeft 
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uitgegeven, aan den voet waarvan mandement van den hertog tot uitbetaling.
1419 1 rol en 1 charter
1294 1 rol, 1419

Reg. no. 1094
De rekening is gedrukt in Taxandria 1933, blz. 15

1294.1090 1 charter, 1419
Reg. no. 1090

1295-1295.1030
Specificatie van hetgeen hertog Jan van Brabant schuldig is aan graaf Engelbrecht I 
van Nassau, die de steden verzoekt ervoor te willen zorgen, dat hij voldaan wordt. 
Met drie schuldbekentenissen van den rentmeester-generaal van Brabant dd. 1415.
c. 1420 1 stuk en drie charters
1295 1 stuk, 1420
1295.1019 1 charter, 1415

Reg. no. 1019
1295.1020 1 charter, 1415

Reg. no. 1020
1295.1030 1 charter, 1415

Reg. no. 1030

1296.1332 Schuldbekentenis, groot 928 rijnsche guldens, voor Johan van Loon, heer van Gulik 
en Heinsberg, afkomstig van Willem van Egmond, Johan Scellaert van Obbendorp, 
Johan van Broickhuysen, Johan van Boytbergh en Willem van Vlodorp.
1435 1 charter
Reg. no. 1332

1297.1340 Vidimus van een akte dd. 1369, waarbij koning Eduard III van Engeland Jan II van 
Polanen 200 mark jaarlijks geeft.
1435 1 charter
Reg. nos. 668 en 1340

1298 Verzoek van graaf Engelbrecht I van Nassau aan verschillende autoriteiten om heer 
Reynhart van den Berge aan te manen zijn schuld te betalen.
1439 1 stuk
Reg. no. 1406

1299.1552-1299.1553
Twee vidimussen van twee mandementen dd. 1427 van Philips van Brabant tot 
uitbetaling van twee bedragen in geld aan graaf Engelbrecht I van Nassau.
1447 2 charters
1299.1552 1 charter, 1447

Reg. nos. 1235 en 1552
1299.1553 1 charter, 1447

Reg. nos. 1236 en 1553

1300.1847 Akte van schadeloosstelling van graaf Jan IV van Nassau, heer van Steenbergen 
enz., door de stad Steenbergen wegens zijn borgstelling voor de betaling van een 
jaarlijksche lijfrente aan inwoners van Antwerpen en Mechelen.
1462 1 charter
Reg. nos. 1844, 1846 en 1847

1301.2124-1301.2126
Beloften van Jan van Horne, elect van Luik, aan graaf Engelbrecht II van Nassau tot 
afbetaling van 2400 rijnsche guldens, hem door dezen geleend, 1484. Met akte van 
borgtocht.
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1484 3 charters
1301.2124 1 charter, 1484

Reg. no. 2124
1301.2125 1 charter, 1484

Reg. no. 2125
1301.2126 1 charter, 1484

Reg. no. 2126

1302-1302.2132
Verzoek van Jan van Horne, elect van Luik, aan Maria, gravin van Nassau, om uitstel 
van terugbetaling van 500 rijnsche gul dens, die zij hem geleend heeft, 1485. Met 
rentebrief, groot 500 rijnsche guldens jaarlijks voor de stad Breda ten laste van den 
bisschop, en bijbehoorende stukken.
1484 en 1485 4 charters (waarvan 2 getransfigeerd) en 9 stukken
1302 8 stukken

Reg. nos. 2109, 2113, 2116, 2117, 2132 en 2136
1302.2110 1 charter, 1484

Reg. no. 2110
1302.2111 1 charter, 1484

Reg. no. 2111
1302.2113 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1484
Reg. no. 2109
1 charter, 1484
Reg. no. 2113

1302.2132 1 stuk, 1485
Reg. no. 2132

1303.2115 Schuldbekentenis, groot 18 rijnsche guldens, afkomstig van Jan van Horne, elect 
van Luik.
1484 1 charter
Reg. nos. 2115

1304-1304.2391
Stukken betreffende de afbetaling van een schuld, groot 23553 pond 5 penningen, 
ten laste van Jan van Horne, bisschop van Luik.
1493-1505 1 charter en 19 stukken
1304 19 stukken

Reg. nos. 2277, 2345, 2391, 2401 en 2402
1304.2391 1 charter, 1501

Reg. no. 2391

1305 Lijst van goederen, die Adriaen van Reymerswael, verhypothekeerd heeft ten 
behoeve van den graaf van Nassau.
c. 1500 1 stuk

1306.2437 Protest van nonbetaling van een wisselbrief uit Lyon, getrokken op mr. Jacobus de 
Ghardino c.s. te Antwerpen, ten verzoeke van den houder Cornelius Altonitusz. te 
Florence.
1503 1 charter
Reg. no. 2437

1307.2463 Akte van willige condemnatie van den Raad van Brabant voor de stad Luik en den 
graaf van NASSAU met betrekking tot afbetaling van een schuld, groot 10000 
gulden door de stad aan den graaf.
1505 1 charter
Reg. nos. 2460-2463
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1308-1308.2500
Akte, waarbij graaf Hendrik van Nassau en Jan van Kruiningen arbiters aanwijzen 
voor hun geschil over een zekere som geld, 1509. Met kwitanties en 
schuldbekentenis, afkomstig van Jan van Kruiningen dd.
1495, 1500 en 1507 1 charter en 4 stukken
1308 4 stukken
1308.2500 1 charter, 1509

Reg. no. 2500

1309 Verklaring van verschillende personen, dat de graaf van Nassau zijn luitenant 
Vincent van Swanenburch heeft uitbetaald, wat de stad Luik dezen schuldig was. 
Met bijbehoorende stukken.
1513 1 katern en 2 stukken
Reg. nos. 2564

1310 Akte van schadeloosstelling voor graaf Hendrik III van Nassau e.a. voor een leening,
groot 100000 rijnsche guldens, door hen aangegaan bij den koning van Engeland 
ten behoeve van Karel V.
1517 1 stuk-
Reg. no. 2634

1311 Akte, waarbij graaf Hendrik van Nassau Charles, hertog van Bourbon, 10000 
ducaten leent, 1526. Met notitie aangaande de terugbetaling.
1530 1 stuk
Reg. no. 2735
Het stuk is afkomstig uit de Collectie Cuypers van Velthoven

1312.3399-1312.3400
Akte van verbintenis van het markiezaat van Bergen op Zoom en het graafschap 
Walhain ten behoeve van den prins van Oranje voor een door dezen gestelde 
cautie. Met zelfde akte, verleden voor het Leenhof van Brabant.
1563 2 charters
1312.3399 1 charter, 1563
1312.3400 1 charter, 1563

Reg. nos. 3399 en 3400
II Schuldbekentenissen.

II SCHULDBEKENTENISSEN.

1313.128 Akte, waarin Philips, graaf van Vianden, zich borgstelt voor een schuld, groot 46 
pond toursche grooten, ten laste van Watiers, heer van Wiltz.
1315 1 charter
Reg. no. 128

1314 Arbitrale uitspraak tusschen Willaem Gillijsz. en Jan II van Polanen in hun geschil 
over een zekere som gelds, ten nadeele van Jan II van Polanen.
1364 1 stuk
Reg. no. 632

1315.724 Huwelijksvoorwaarden tusschen Hendrik, heer van Montfoort, en Oede van de Lek.
1377 1 charter
Reg. no. 724

1316.1328 Akte, waarbij baljuw en welgeboren mannen van Zuid-Holland Dirc van der Eyck 
consent geven om te procedeeren tegen graaf Engelbrecht I van Nassau wegens 
twee schulden.
1434 1 charter
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Reg. no. 1328

1317.1508 Machtiging voor Jacob Jansz., tot aflossing namens het klooster St. Mariënhove 
buiten Amersfoort van een schuldbrief ten name van Odilia van Salm.
1445 1 charter
Reg. no. 1508

1318 Verzoek van Adriaen van Nesselrode aan graaf Hendrik van Nassau om betaling van
het resteerende van een schuld, groot 3000 goudguldens.
1514 1 stuk
Reg. no. 2585

1319 Brief van graaf Hendrik van Nassau aan de Rekenkamer met last om een daarbij 
gevoegd rekest van het klooster Bethlehem te Utrecht om uitbetaling van een 
rente, groot 4 rijnsche guldens jaarlijks, ten behoeve van Cornelia van Dalem, te 
onderzoeken, 1531. Met afschrift van een schuldbekentenis van, en een dagvaarding
van den deken van Rees voor Willem van Dalem.
1492 4 stukken
Reg. nos. 2027, 2191, 2212, 2219, 2811 en 2812

1320 Stukken uit een proces met de erfgenamen van Roeland le Fèvre, heer van Thamise,
over afbetaling van een schuld, groot 8000 pond.
1513, 1514 en 1535 3 stukken
Reg. nos. 2571, 2581, 2582, 2905 en 2906

1321 Brief van den raad Vierling aan René van Chalon over nood zakelijken verkoop van 
renten voor privé-uitgaven.
1543 1 stuk
Reg. no. 3082
Dit stuk is afkomstig uit de collectie Cuypers van Velthoven

1322 Verzoek van kerkmeesters van den St. Germain te Tienen aan den prins van Oranje 
om een bijdrage voor den wederopbouw van hun kerk uit hoofde van zijn aandeel 
in de tienden. Met correspondentie en bijlagen, 1540-1549.
1549 14 stukken
Reg. nos. 1480, 3001, 3158, 3170, 3173, 3179, 3180 en 3183-3188

1323-1323.3084
Akte, waarbij de prins van Oranje een rente, groot 300 car. gld., 12 1/2 stuiver 
jaarlijks, ten laste van de stad Breda, overneemt. Met bijbehoorende stukken dd. 
1540, 1543, 1545 en 1547.
1547 2 charters en 3 stukken
De stukken met reg. nos. 3117, 3118, 3140 en 3141, zijn afkomstig uit de collectie Cuypers van 
Velthoven
1323 3 stukken

Reg. nos. 3117, 3118, 3140 en 3141
1323.2997 1 charter, 1540

Reg. no. 2997
1323.3084 1 charter, 1543

Reg. no. 3084

1324.3281 Bevel aan de voogden van den prins van Oranje om zijn aanslag in de 
onderhoudskosten van het Reichskammergericht te voldoen.
1552 1 charter
Reg. no. 3281

--- Twee brieven van Barbara van Nassau, priorin van het klooster Vredenberg, aan 
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prins Willem I om te mogen ontvangen de aan hem en zijn voorgangers uitbetaalde
lijfrente, groot 1000 rijnsche guldens jaarlijks, in 1502 door graaf Engelbrecht 
gekocht van de stad Antwerpen ten behoeve van haar en haar broeder Engelbrecht, 
zijn bastaardkinderen, 1554. Met uittreksel uit de rekeningen van de stad 
Antwerpen van 1502-1510, door het klooster Vredenberg overgelegd.
1554 1 katern en 2 stukken
Oud inv. nr. 1325
De stukken zijn ingenaaid in toegang 1.08.11, inv. nr. 7970.

1326.3519 Lijfrentebrief voor Philips van der Meeren, groot 100 pond artooisch jaarlijks.
1579 1 charter
Reg. no. 3519

III Kwitanties.

III KWITANTIES.

1327.328 Akte van kwijtschelding van 2 pond toursche grooten door Godefridus, heer van 
Wiltz, ten behoeve van Lodewijk, graaf van Vianden.
1341 1 charter
Reg. no. 328

1328.335 Akte, waarbij Jehuin, zoon van Jehan Lardenoys, belooft geen schadeloosstelling te 
zullen eischen van Lodewijk, graafvan Vianden, voor de gevangenschap van zijn 
vader en hemzelve.
1341 1 charter
Reg. no. 335

1329.1351-1329.1504
Twee kwitanties, elk groot 700 rijnsche guldens, betaald aan Dietrich, graaf van 
Sayn.
1436 en 1445 2 charters
1329.1351 1 charter, 1436

Reg. no. 1351
1329.1504 1 charter, 1445

Reg. no. 1504

1330.1534 Kwitantie, groot 1/3 van 425 rijnsche guldens, betaald aan Agnes van Libay.
1446 1 charter
Reg. no. 1534

1331 Kwitantie voor den achterstal van 1 sperwer of 10 realen jaarlijks, door graaf Jan IV 
van Nassau verschuldigd aan den hertog van Brabant.
1454 1 stuk
Reg. no. 1724

1332.1866 Kwitantie voor gravin Maria van Nassau, groot 40 rijnsche guldens, uitbetaald aan 
Johannes de Bye alias Pigghen en Godefridus Pigghen.
1463 1 charter
Reg. no. 1866

1333-1333.2100
Schuldbekentenis, groot 1500 rijnsche guldens, ten behoeve van Hendrik van 
Nesselrode, 1480. Gecancelleerd. Met correspondentie dd. 1479 en 1480 en akte van
schadeloosstelling voor de stad Breda.
1483 2 charters en 8 stukken
1333 8 stukken

Reg. nos. 2063-2065, 2067 en 2071
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1333.2070 1 charter, 1480
Reg. no. 2070

1333.2100 1 charter, 1483
Reg. no. 2100

1334-1334.2179
Kwitantie, groot 1000 pond, uitbetaald aan den koning van Frankrijk als 
gedeeltelijke losprijs voor graaf Engelbrecht II, 1489. Met verklaring van gravin 
Maria, dat zij het zegel van haar zoon Jan heeft medegegeven ter bezegeling van 
akten van schadeloosstelling voor eenige borgen.
1487-1489 1 charter en 1 stuk
1334 1 stuk

Reg. no. 2171
1334.2179 1 charter, 1489

Reg. no. 2179

1335.2182 Kwitantie van een lijfrente, groot 28 gulden jaarlijks, over 2 jaar uitbetaald aan 
Thonis van Adenauwe en Eva van der Ruwen, zijn vrouw.
1489 1 charter
Reg. no. 2182

1336 Kwitantie voor de onkosten van het verzenden van vier tonnen kabeljauw, 
uitbetaald aan Pouwels Cornelisz. Bruynen.
1518 1 stuk
Reg. no. 2541

1337.3077 Kwitantie, groot 100 fransche zonnekronen, uitbetaald aan Bernaert Rosernis en 
zijn vrouw Josyne, mr. Merten de Kocx dochter.
1543 1 charter
Reg. no. 3077

1338 Verzoek van het klooster St.Catherinadal te Geertruidenberg aan den prins van 
Oranje om de achterstallige onderhoudskosten voor Martijnken Johans dochter te 
betalen. Met kwitantie in dorso en bijbehoorend stuk.
1561 2 stukken
Reg. no. 3386

1339 Kwitantie voor den rentmeester-generaal, afgegeven door de stad Breda wegens 
ontvangst van 70 rijnsche guldens voor een nieuwe brug bij de Gampel. Geschreven
in dorso van een rekest van de stad aan den prins om 100 gulden, in margine 
waarvan advies van den rentmeester en beschikking van de Rekenkamer.
1579 1 stuk

IV Varia.

IV VARIA.

1340.285 Schuldbekentenis, groot 15 pond grooten tournooisch, ten behoeve van Loef van 
Hulhusen, afkomstig van den graaf van Holland.
1338 1 charter
Reg. no. 285

1341.737 Akte, waarbij Walramus Johannesz. van Benthem e.a. Arnoldus, zoon van 
Gerongius Cyrothecarius, een lijfrente, groot 6 fransche schilden jaarlijks uit de 
vaderlijke goederen van Walramus te Heeswijk en Dinter, waarborgen.
1379 1 charter
Reg. no. 737
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9 Stukken verband houdende met collatierechten.

9 STUKKEN VERBAND HOUDENDE MET COLLATIERECHTEN.
I In heerlijkheden, toebehoorende aan de Nassaus.

I IN HEERLIJKHEDEN, TOEBEHOORENDE AAN DE NASSAUS.
A Monsterambacht.

A MONSTERAMBACHT.
1 Monster.

1 MONSTER.
a Kapelanie in de kerk.

a Kapelanie in de kerk.

1342.105 Akte van schenking van 7 morgen land te Naaldwijk aan een kapelanie in de kerk te 
Monster door den stichter en collator Didderic van den Wale, 1310. Met akte, 
waarbij de abt van Middelburg toestemming geeft tot de stichting dd.
1309 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1309
Reg. no. 103
1 charter, 1310
Reg. no. 105

b Rectoraat van het altaar van de H. Maagd.

b Rectoraat van het altaar van de H. Maagd.

1343 Presentatie van Witholdus Scout.
1455 1 stuk
Reg. no. 1711

c Rectoraat van het altaar van St. Nicolaas.

c Rectoraat van het altaar van St. Nicolaas.

1344 Akte, waarbij graaf Engelbrecht I van Nassau den vicaris van het altaar, Philippus 
Groen, toestaat te ruilen met Gherardus van Zeyst, eigenaar van een andere vicarie.
c. 1430 1 stuk
Reg. no. 1282

d Kosterij.

d Kosterij.

1345 Begiftiging van Geryt Nachtegael met de kosterij.
1419 1 stuk
Reg. no. 1089

2 Poeldijk.

2 POELDIJK.

1346 Presentatie van Petrus Johannesz. als rector van de kapel.
1430 1 stuk
Reg. no. 1281

1347.3409 Vonnis van het Hof van Holland in een proces over de inkomsten van een kapelanie 
in de kapel te Poeldijk, waarvan de prins van Oranje collator is, tusschen de 
kapelmeesters en den functionaris ten gunste van den laatste.
1563 1 charter
Reg. no. 3409
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B Het land van Breda.

B HET LAND VAN BREDA.
1 Stad Breda.

1 STAD BREDA.
a Kapelanie op het kasteel.

a Kapelanie op het kasteel.

1348 Presentatie van Johannes Norijs.
1451 1 stuk
Reg. no. 1662

b De parochie- of Lieve Vrouwekerk.

b De parochie- of Lieve Vrouwekerk.
De heer van Breda had het recht van presentatie voor het rectoraat, de prebenden en de 
kapelanieën; de begeving der beide eersten stond aan den deken van Beek of den aartsdiaken van 
de Kempen, die der kapelanieën aan deken en kapittel van Breda

aa De pastoor.

aa De pastoor.

1349 Presentatie van Johannes Rusener.
1435 1 stuk
Reg. no. 1334

1350 Presentatie van Gerardus Terlinck.
1463 1 stuk
Reg. no. 1871

1351 Presentatie van Rodolphus Otterdijck.
1494 1 stuk
Reg. no. 2245

1352 Rekest van het begijnhof te Breda aan René van Chalon, prins van Oranje, om zorg 
te dragen, dat de nieuw te benoemen pastoor zich houdt aan de privileges, aan de 
begijnen verleend, (c. 1538). Met bijlage dd.
1343-1355 2 stukken
Reg. nos. 356, 489, 525 en 2974

bb Rector van de kapelanie van het H. Kruis.

bb Rector van de kapelanie van het H. Kruis.

1353 Presentatie van Rumoldus Blerinck.
1460 1 stuk
Reg. no. 1820

cc Kanunniken.

cc Kanunniken.

1354 Brief, waarbij Engelbrecht en Johanna van Nassau deken en kapittel te Breda 
toestaan een jaar van gratie bij het overlijden van kanunniken in te stellen.
1417 1 stuk
Reg. no. 1058

1355 Presentatie van Johannes van der Beke.
c. 1430 1 stuk
Reg. no. 1283

1356 Presentatie van Johannes van der Beke.
1435 1 stuk
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Reg. no. 1337

1357 Presentatie van Johannes Zibben.
1435 1 stuk
Reg. no. 1335

1358 Presentatie van Anthonius Bille, 1438. Met presentatie van denzelfde als rector van 
het altaar van B. Maria in de parochie kerk te Halsteren door den pastoor aldaar.
1439 2 stukken
Reg. nos. 1382 en 1409

1359 Presentatie van Roelandus van Meer.
1439 1 stuk
Reg. no. 1405

1360 Presentatie van Henricus van Veerle.
1457 1 stuk
Reg. no. 1781

1361 Presentatie van Raso Voight.
1461 1 stuk
Reg. no. 1843

--- Presentatie van Johannes Borchmans.
1496 1 stuk
Reg. no. 2267
Oud inv. nr. 1362
Zie voor dit stuk inv.nr. 1374

1363 Presentatie van Engelbertus van der Dussen.
1496 1 stuk
Reg. no. 2271

1364 Presentatie van mr. Johannes Bartholomeusz. en van Engelbertus van Buersteden 
voor eenzelfde vacature.
1504 1 stuk
Reg. nos. 2447 en 2448

1365 Presentatie van Engelbertus van Buersteden, na afstand door Johannes 
Bartholomeusz.
1504 2 stukken
Reg. no. 2449

1366.3507-1366.3508
Vonnis van den Raad van Brabant tegen deken en kapittel van Breda ten behoeve 
van den kanunnik mr. Dierick Thielman. Met 2 mandementen tot executie.
1577 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
1366.3507 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1577
Reg. no. 3504
1 charter, 1577
Reg. no. 3507

1366.3508 1 charter, 1577
Reg. no. 3508
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dd Rector van het altaar van de H. Maagd in de kapel van de heeren van Breda.

dd Rector van het altaar van de H. Maagd in de kapel van de heeren van Breda.

1367 Presentatie van Johannes Sonck als rector benevens als kanunnik der L.V. kerk.
c. 1440 1 stuk
Reg. no. 1439

1368 Presentatie van Witholdus Scoutijn als rector.
1453 1 stuk
Reg. no. 1683

ee Kapelanie in de kapel van de heeren van Breda.

ee Kapelanie in de kapel van de heeren van Breda.

1369 Stichtingsbrief van een kapelanie op het altaar in de kapel van de heeren van Breda 
door Mencia de Mendoça.
1539 1 stuk
Reg. no. 2990

c De St.- Wendelijnskapel.

c De St.- Wendelijnskapel.
De St. Wendelijnskapel stond in de Catherinastraat en is tegenwoordig Waalsche kerk

aa Kapelanie van St. Wendelijn.

aa Kapelanie van St. Wendelijn.

1370.1530 Stichtingsakte van een kapelanie van St. Wendelijn in de kapel.
1466 1 charter
Reg. no. 1530

bb De Kapelanie van SS. Anthonius en Sebastianus.

bb De Kapelanie van SS. Anthonius en Sebastianus.

1371 Presentatie van Cornelis Betten.
1448 1 stuk
Reg. no. 1605

1372 Manuaal, aangelegd door Peter Philipsz. 's Heeren als bezitter van een beneficie op 
het altaar van SS. Anthonius en Sebastianus in de St. Wendelijnskapel te Breda, een 
beneficie op het hoogaltaar in het klooster Vredenberg daarbuiten, een op het 
altaar van St. Katherina in de kerk te Zundert en de kosterij aldaar over de jaren.
1535-1580 1 deel
Reg. nos. 1141, 1273, 1292, 1315-1318, 1352, 1353, 1365, 1407, 1435, 2636, 2897, 2898, 2996 en 3394
Het manuaal bevat den stichtingsbrief van het eerste beneficie dd. 1440, een lijst van de jaarlijks 
betaalde inkomsten met bijbehoorende eigendomsbewijzen van de jaren 1421-1439, de akten, 
waarbij de overige beneficies even als het eerste door den heer van Breda als collator aan Peter 's 
Heeren gegeven werden, met lijsten van de inkomsten en van de personen, die het beneficie en de 
kosterij te Zundert van hem pachtten. Het geheel is genaaid in de akte van boedelscheiding (Reg. no.
2636) als omslag

d Het klooster St.-Catherinadal.

d Het klooster St.-Catherinadal.
Dit klooster van Norbertijner nonnen zou in 1269 gesticht zijn door Raso van Liedekerke te 
Vroenhout bij Wouw. In 1288 moesten de nonnen wegens overstrooming vluchten en werden zij in 
het gasthuis te Breda opgenomen, waar zij tot 1308 bleven. In dat jaar kregen zij aldaar een eigen 
gebouw, dat nog gedeeltelijk aanwezig is in de Kloosterkazerne. In het jaar 1646 moesten de nonnen
hun gebouw afstaan voor de op te richten Illustre School en naar Oosterhout verhuizen. Na een 
verblijf van 7 jaren (1672-1679) in hun oude gebouw te Breda, dat wegens opheffing der school weer 
vrij was gekomen en in den oorlog meer veiligheid bood dan Oosterhout, keerden zij wederom, en 
nu voor goed, daarheen terug 62

62 V. van der Aura, Het Norbertinessenklooster van St. Catherinadal, 1894. Zie ook M. Schoengen, Monasticon 
Batavum, II, 1941
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1373 Brief over de keuze van een priorin.
1475 1 stuk
Reg. no. 1995
Het stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

2 Alphen en Chaam.

2 ALPHEN EN CHAAM.
Het presentatierecht van het pastoorschap werd door de abdij van Tongerloo uitgeoefend, dat van 
het kosterschap of de matricularia door de abdij en den heer van Breda beurtelings 63

1374 Presentatie van Johannes Robbelaert als rector van de matricularia.
1496 1 stuk
Reg. no. 2266
In dorso van dit stuk: inv. nr. 1362, reg. no. 2267

3 Bavel.

3 BAVEL.
De heer van Breda had het vergevingsrecht van het kosterschap of matricularia, de abdis van Thorn 
dat van het pastoorschap 64

1375 Begiftiging van Lambertus Zwederusz. van Eysel als rector van de matricularia.
1415 1 stuk
Reg. no. 1040

1376 Presentatie van Swederus Johannesz. van Ringelberch.
1429 1 stuk
Reg. no. 1269

1377 Presentatie van Cornelis van Riel.
1495 1 stuk
Reg. no. 2260

4 Dongen.

4 DONGEN.

1378.422 Akte van schenking van 16 pond toursche zwarten jaarlijks aan de kerk te Dongen 
door Willem van Duvenvoorde. Met approbatie van den aartsdiaken van Luik.
1347 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1347
Reg. no. 419
1 charter, 1347
Reg. no. 422

5 Ginneken.

5 GINNEKEN.
De abdis van Thorn had de collatie van het pastoorschap, de heer van Breda van het kosterschap

1379 Presentatie van Rumoldus Arnoldusz. als rector van de ma tricularia en akte van 
begiftiging.
1451 1 stuk
Reg. nos. 1658 en 1664

6 Oosterhout.

6 OOSTERHOUT.
Het pastoorschap van de kerk benevens de rectoraten van verschillende altaren stonden ter 
begeving van de Johanniters van ter Braake. Akten, die hierop betrekking hebben, bevinden zich bij 
de stukken betreffende deze commanderij, wier goederen in 1617 door graaf Philips Willem werden 

63 J. B. Krüger, Kerkel. gesch. van het bisdom van Breda, III, 1875, bl. 36
64 Krüger, a.w., III, bl. 55
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gekocht (Nass. Dom. Fol. 519 nos. II en volgende). Het rectoraat van het altaar van de Drie Koningen, 
gesticht door Willem van Oosterhout, zoon van Willem van Duvenvoorde, werd door de Johanniters 
en den heer van Breda beurtelings vergeven

a Het altaar van de Drie Koningen.

a Het altaar van de Drie Koningen.

1380-1380.906
Stukken betreffende de stichting van het altaar.
1394-1403 1 katern en 4 getransfigeerde charters
1380 1 katern

Reg. nos. 823, 832, 834 en 875
1380.906 4 getransfigeerde charters

1 charter, 1398
Reg. no. 859
1 charter, 1402
Reg. no. 894
1 charter, 1403
Reg. no. 905
1 charter, 1403
Reg. no.906

1381 Presentatie van Johannes Zwaert tot rector.
c. 1440 1 stuk
Reg. no. 1438

1382-1382.1779
Stukken betreffende de aanstelling van Wilhelmus Grijmmer.
1456 1 stuk en 2 getransfigeerde charters
1382 1 stuk

Reg. no. 1749
1382.1779 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1456
Reg. no. 1778
1 charter, 1456
Reg. no. 1779

b Rectoraat van de matricularia.

b Rectoraat van de matricularia.

1383 Getuigenverklaringen aangaande het begevingsrecht.
1327 1 charter

1384 Presentatie van Henricus Wolffram.
1440 1 stuk
Reg. no. 1424

c Kapel en gasthuis van den Houte onder Oosterhout

c Kapel en gasthuis van den Houte onder Oosterhout
Het gasthuis is gesticht door Willem van Oosterhout en Heilwig van Wassenaar blijkens het 
testament dd. 1394 April 5 (Reg. no. 823). De kapel heet in 1336 vermeld te zijn. Aangezien hetzelfde 
van het gasthuis wordt medegedeeld onder aanhaling van bovenvermeld testament, dat dan, onder 
verkeerde dateering, aan Willem van Duvenvoorde wordt toegeschreven, is deze mededeeling 
waarschijnlijk niet juist. Wel was de kapel er eerder dan het gasthuis
Zie J. Kalf, De voormalige baronie van Breda, blz. 261.

1385 Akte van begiftiging van mr. Godefridus van Nispen met de bediening van kapel en 
gasthuis.
1454 1 stuk
Reg. no. 1699
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7 Princenhage.

7 PRINCENHAGE.
Het klooster Vredenberg.

Het klooster Vredenberg.
In 1476 kreeg Maria van Loon, weduwe van graaf Jan van Nassau, van den bisschop van Luik 
toestemming tot het bouwen van een klooster voor Augustinessen op een terrein onder Bavel, 
Woestenberg geheeten. Zoo er ooit aan den bouw te Bavel is begonnen, is hij reeds in 1479 gestaakt,
want in dat jaar willigde de bisschop een nieuw verzoek in, waarbij gevraagd werd hetzelfde klooster
op Boeimeer onder Princenhage te mogen bouwen, omdat de Woestenberg ongeschikt was 
bevonden; waarschijnlijk werd in 1483 met den bouw begonnen. In 1577 verlieten de zusters het 
klooster Vredenberg en vestigden zich binnen Breda. In 1609 kochten zij een huis te Lier, waar zij 
bleven tot de Fransche revolutie 65

1386.2261 Akte, waarbij Maria van Loon het klooster 2 bunder land en 40 rijnsche guldens 
schenkt tot een prebende, te aanvaarden na haar dood.
1495 1 charter
Reg. no. 2261

8 Rijsbergen.

8 RIJSBERGEN.
De kerk stond onder het patronaat van den abt van St. Bavo te Gent; de heer van Breda vergaf het 
kosterschap

a De pastoor.

a De pastoor.

1387 Presentatie van mr. Johannes van Dyets door den abt van St. Bavo te Gent.
1434 1 stuk
Reg. no. 1330

b Rector van de matricularia.

b Rector van de matricularia.

1388 Presentatie van Petrus Johannes Petrusz. zoon.
1455 1 stuk
Reg. no. 1710

9 Zundert.

9 ZUNDERT.
a Rectoraat van de kerk.

a Rectoraat van de kerk.

1389.849 Brief van paus Bonifacius IX tot executie van het vonnis, waarbij aan Lambertus van
der Beke het rectoraat van de kerk te Groot Zundert wordt toegewezen.
1396 1 charter
Reg. no. 849

1390.1495 Stukken betreffende de aanstelling van Johannes van Dijck.
1444 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1444
Reg. nos. 1493, 1494 en 1496
1 charter, 1444
Reg. no. 1495

1391-1391.1944
Stukken betreffende de aanstelling van Mathias Godefridusz.
1470, 1471 1 stuk en 7 charters (waarvan 5 getransfigeerd)
1391 1 stuk, 1471

Reg. no. 1943

65 G. C. A. Juten, Vredenberg in Taxandria XVII en Cartularium in Taxandria XVI. Vgl. M. Schoengen, a.w., II
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1391.1926 1 charter, 1470
Reg. no. 1926

1391.1929 2 getransfigeerde charters
1 charter, 1470
Reg. no. 1927
1 charter, 1470
Reg. no. 1929

1391.1932 3 getransfigeerde charters
1 charter, 1470
Reg. no. 1930
1 charter, 1470
Reg. no. 1931
1 charter, 1470
Reg. no. 1932

1391.1944 1 charter, 1471
Reg. no. 1944

b Rectoraat van het altaar van SS. Catherina, Barbara en Lucia.

b Rectoraat van het altaar van SS. Catherina, Barbara en Lucia.

1392 Presentatie van Huymannus Johannes Gerardusz. zoon.
1454 1 stuk
Reg. no. 1698

1393.2902 Opdracht van den aartsdiaken van de Kempen, om Petrus, zoon van Philippus 's 
Heeren, in het bezit te stellen van het altaar. Met mededeeling, dat aan de opdracht
voldaan is.
1535 1 charter
Reg. nos. 2900 en 2902

c Rectoraat van het altaar van de H. Maagd.

c Rectoraat van het altaar van de H. Maagd.

1394 Presentatie van Wilhelmus van der Hage.
c. 1487 1 stuk
Reg. no. 2170

d De kosterij.

d De kosterij.

1395.2450 Opdracht van den heer van Breda aan den schout van Zundert om Johannes 
Stevens Johannes Stevensz. in het bezit te stellen van de kosterij.
1504 1 charter
Reg. no. 2450

C Steenbergen en Gastel.

C STEENBERGEN EN GASTEL.
a Kosterij te Steenbergen.

A KOSTERIJ TE STEENBERGEN.
Zie ook de noot bij Inv. no. 1410

1396 Akte van begiftiging van Alstenus Martinusz. Zoetaert.
1394 1 stuk
Reg. no. 825

b Kosterij te Gastel.

B KOSTERIJ TE GASTEL.
Het patronaatsrecht van de kerk werd door Arnold van Leuven, heer van Breda, in 1276 aan de abdij 
van St. Bernard te Antwerpen gegeven. Bij de deeling van het gemeenschappelijke land tusschen 
Breda en Bergen op Zoom in 1458 kwam Gastel aan Bergen op Zoom

1397 Akte van presentatie van Henricus Suetinck als rector van de matricularia.
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1439 1 stuk
Reg. no. 1412

D Niervaart.

D NIERVAART.

1398 Akte van begiftiging van Johannes Oudegodt als pastoor.
1425 1 stuk
Reg. no. 1214

E Drimmelen.

E DRIMMELEN.

1399 Presentatie van Rumoldus Jegher als pastoor. Minuut en grosse.
1457 2 stukken
Reg. no. 1768

1400 Verzoek van graaf Jan IV van Nassau aan magistraat en inwoners van Drimmelen 
om Anthonis de Cupere als pastoor te ontvangen.
1467 1 stuk
Reg. no. 1902

1401 Machtiging door den pastoor te Drimmelen voor Heynricus Fabri om bij den graaf 
van Nassau ontslag of ruil van functie voor hem te verkrijgen wegens blindheid.
1510 1 stuk
Reg. no. 2521

1402 Mededeeling van graaf Jan IV van Nassau aan den secretaris Goessen van Romen, 
dat hij het beneficie ter Capelle bij Drimmelen gegeven heeft aan Jacob Botteliers.
1467 1 stuk
Reg. no. 1903

F Stad en land van Ravestein.

F STAD EN LAND VAN RAVESTEIN.
1 Ravestein.

1 RAVESTEIN.

1403 Presentatie van Gerardus van der Suwen als rector van de kapel door graaf 
Engelbrecht I van Nassau en graaf Rupert van Virneburg.
1441 1 stuk
Reg. no. 1459

2 Dennenburg.

2 DENNENBURG.

1404 Presentatie van Johannes van Quad(e) Johannesz. als pastoor door graaf 
Engelbrecht I van Nassau en graaf Rupert van Virneburg.
1435 1 stuk
Reg. no. 1343

3 Uden.

3 UDEN.

1405 Begiftiging van Evert van Wisschel met de helft van dekosterij.
1439 1 stuk
Reg. no. 1410

G Heusden.

G HEUSDEN.

1406 Presentatie van Nycholaus Borchgrave als rector van de vicarie van St. Maria in de 
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kerk aldaar.
c. 1450 1 stuk
Reg. no. 1654

1407 Brief van X. aan "heer Jan" over de vergeving van een prebende in Heusden. Minuut.
15e eeuw 1 stuk
Een pastoor, of wel Jan van Nassau, bastaard van graaf Jan, die kastelein is geweest?

H St. Vith.

H ST. VITH.

1408 Akte, waarbij Quirinus Neerinck in het bezit van het rectoraat van de parochiekerk 
wordt gesteld, 1545. Met voordracht door René van Chalon dd.
1544 2 stukken
Reg. nos. 3095 en 3115

J Meessen (Grimbergen).

J MEESSEN (GRIMBERGEN).

1409 Twee minuten betreffende de aanstelling van Johannes Henricusz. Cuper als koster 
en zijn handhaving tegenover de pretensie van den abt van de Praemonstratenser 
abdij te Grimbergen en de jonkvrouwe van Wesemale.
c. 1435 ? 1 stuk
Reg. nos. 1344 en 1345

K Diest c.a.

K DIEST C.A.
1 Diest.

1 DIEST.
a De slotkapel.

a De slotkapel.

1410 Ontwerpen voor de stichting door graaf HENDRIK III van Nassau van een kapel in 
het slot met annexe woonplaats voor een congregatie van dertien personen, 
waaronder zeven priesters, in het bijzonder ter nagedachtenis van Claude van 
Chalon.
1521 8 stukken
Hierbij een memorie over de verandering van de cura te Steenbergen in een collegiale kerk en twee 
lijsten van sterfjaren van heeren van Diest en familieleden met data voor te houden memories

b De bagijnenkerk.

b De bagijnenkerk.

1411.15-1411.26
Akten, waarbij de heer van Diest de bagijnen van St. Catherina vergunt, een eigen 
kerk en kerkhof te hebben met voorbehoud van het patronaatsrecht, en het terrein 
uitbreidt.
1254 en 1272 2 charters
1411.15 1 charter, 1254

Reg. no. 15
1411.26 1 charter, 1272

Reg. no. 26
2 Zelhem.

2 ZELHEM.

1412 Correspondentie over een onderzoek naar het collatierecht van het O.L.V. altaar in 
de parochiekerk, 1543, 1544. Met bijbehoorende stukken dd.
1508 en 1535 1 omslag
Reg. nos. 2491-2494, 2911, 3078, 3081, 3083, 3093, 3097, 3100-3102 en 3104



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 243

1412A Uitspraak in het geschil tussen Gerard abt van Averbode en de kerkmeesters en 
ingezetenen van Meerhout.
1502 fragment 1 charter

II Niet in heerlijkheden, toebehoorende aan de Nassaus.

II NIET IN HEERLIJKHEDEN, TOEBEHOORENDE AAN DE NASSAUS.
A Alkmaar.

A ALKMAAR.

1413 Presentatie van Johannes Franx als rector van de kapelanie van St. Catherina in de 
kerk aldaar.
1427 1 stuk
Reg. no. 1226

1414 Presentatie van Andreas van Wyeringen.
1450 1 stuk
Reg. no. 1649

1415 Presentatie van Anthonius Johannesz.
1457 1 stuk
Reg. no. 1769

B Brussel.

B BRUSSEL.

1416 Presentatie van Johannes Zoetack als rector van het altaar van St. Georgius en St. 
Catherina in het huis van Nassau.
1434 1 stuk
Reg. no. 1326

C Raamsdonk.

C RAAMSDONK.
1 De kerk.

1 DE KERK.
Patronaatsrecht en tienden van de kerk te Raamsdonk werden door W. Van Duvenvoorde gekocht in 
1335. Hij stichtte er 5 vicarieën in 1346

1417.127-1417.29
Stukken betreffende een geschil tusschen de nakomelingen van Johannes van den 
Donc over de tienden en het patronaatsrecht te Raamsdonk, beslist door den 
bisschop van Luik als leenheer ten gunste van Johannes de Vocht. Met beleening 
van Johannes' broeder, Leonius van Tule, en opdracht tot inbezitstelling.
1273-1325, 1324 en 1325 15 charters (waarvan 3 getransfigeerd)
1417.29 1 charter, 1273

Reg. no. 29
1417.127 1 charter, 1315

Reg. no. 127
1417.134 1 charter, 1317

Reg. no. 134
1417.135 1 charter, 1317

Reg. no. 135
1417.141.1 1 charter, 1318

Reg. nos. 134, 137, 139, 140 en 141
1417.141.2 3 getransfigeerde charters

1 charter, 1317
Reg. no. 137
1 charter, 1317
Reg. no. 139
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1 charter, 1318
Reg. no. 141

1417.157 1 charter, 1323
Reg. no. 157

1417.158 1 charter, 1323
Reg. no. 158

1417.165 1 charter, 1324
Reg. no. 165

1417.166.1 1 charter, 1325
Reg. no. 166

1417.166.2 1 charter, 1325
Reg. nos. 157, 158, 165 en 166

1417.170 1 charter, 1325
Reg. no. 170

1417.171 1 charter, 1325
Reg. no. 171

1418.204 Twee achtereenvolgende bevelschriften van den bisschop van Luik om de 
erfgenamen van Dirk Bokel te verbieden Leonius van Tule te storen in het bezit van 
het patronaatsrecht en de tienden te Raamsdonk. Met berichten, dat daaraan 
voldaan is en mededeeling van den pastoor aldaar, dat hij de tiendplichtigen heeft 
verboden de tienden aan iemand anders op te brengen.
1328 en 1329 5 getransfigeerde en aaneengehechte charters

1 charter, 1328
Reg. no. 191
1 charter, 1328
Reg. no. 197
1 charter, 1329
Reg. no. 202
1 charter, 1329
Reg. no. 203
1 charter, 1329
Reg. no. 204

1419.261-1419.352
Akte van beleening voor Willem van Duvenvoorde door den bisschop van Luik met 
een leengoed tusschen Geertruidenberg en Waalwijk, patronaatsrecht en tienden te
Raamsdonk en de aanspraken van Dirk van Mathenesse op die tienden, 1343. Met 
akten van verkoop door Leonius van Tule en Dirk van Mathenesse dd.
1335 3 charters
1419.261 1 charter, 1335

Reg. no. 261
1419.262 1 charter, 1335

Reg. no. 262
1419.352 1 charter, 1343

Reg. no. 352

1420 Presentatie van Wilhelmus Ryben als pastoor.
1456 1 stuk
Reg. no. 1754

1421.409.2-1421.413
Stukken betreffende de stichting van 5 kapelanieën in de kerk te Raamsdonk door 
Willem van Duvenvoorde.
1346, 1347 5 charters (waarvan 4 getransfigeerd)
1421.409.2 1 charter, 1346

Reg. no. 409
1421.413 4 getransfigeerde charters
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1 charter, 1346
Reg. no. 409
1 charter, 1346
Reg. no. 411
1 charter, 1347
Reg. no. 412
1 charter, 1347
Reg. no. 413

2 Rectoraat van het altaar van St. Jan.

2 RECTORAAT VAN HET ALTAAR VAN ST. JAN.

1422 Presentatie van Johannes Johannesz. Sveenicxz.
c. 1440 1 stuk
Reg. no. 1440

3 Rectoraat van het altaar van het H. Kruis.

3 RECTORAAT VAN HET ALTAAR VAN HET H. KRUIS.

1423 Presentatie van Arnoldus Wilhelmusz.
1456 1 stuk
Reg. no. 1733

4 Rectoraat van het altaar van de H. Maagd en van St. Bartholomeus.

4 RECTORAAT VAN HET ALTAAR VAN DE H. MAAGD EN VAN ST. BARTHOLOMEUS.

1424 Presentatie van Wilhelmus Hubertusz.
1456 1 stuk
Reg. no. 1758

5 Niet nader aangeduide vicarieën.

5 NIET NADER AANGEDUIDE VICARIEËN.

1425 Presentatie van Johannes Godefridusz. als rector van een vicarie.
1445 1 stuk
Reg. no. 1506

1426 Presentatie van Johannes Mathiasz. als rector van een vicarie.
1460 1 stuk
Reg. no. 1812

1427 Verzoek van graaf Engelbrecht I van Nassau aan den pastoor van Raamsdonk om 
Johannes Swerten als vicaris te installeeren.
1415 1 stuk
Reg. no. 1035

1428 Manuaal van Severijn Vogelsanck, rentmeester van 4 vicarieën in de kerk te 
Raamsdonk. Met bijlagen. over de jaren.
1576-1582 1 deel en 2 stukken

6 Aanhangsel: goederen van de kerk.

6 AANHANGSEL: GOEDEREN VAN DE KERK.

1429.2053 Akte van beleening van de kerk te Raamsdonk door de balije van de Duitsche orde 
te Utrecht met de tienden van 1 hoeve land te Waspik.
1479 1 charter
Reg. no. 2053

1430 Akte van verhuring van een stuk land, toebehoorende aan de kerk te Raamsdonk.
1565 1 stuk
Reg. no. 3429
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D Velsen.

D VELSEN.

1431.425 Akte van schenking van twee stukken land te Poeldijk en 4 pond hollandsch jaarlijks
uit 16 morgen land in Rijswijker broek door Jan II van Polanen e.a. aan de kapelanie 
van St. Pieter in de kerk. Met ratificatie door den vicaris-generaal van den bisschop 
van Utrecht.
1347 2 getransfigeerde charters

1 charter, 1347
Reg. no. 421
1 charter, 1347
Reg. no. 425

1432 Presentatie van Johannes Reymbrandusz. de Couster als rec tor der voornoemde 
kapelanie door Hendrik van de Lek als voogd van Johanna van de Lek.
1396 1 stuk
Reg. no. 848

E Warmond.

E WARMOND.

1433 Presentatie van Cornelius van den Noerde als rector van de kapelanie van St. 
Catherina in de kerk.
1441 1 stuk
Reg. no. 1460

F Waspik.

F WASPIK.

1434 Presentatie van Wilhelmus Hubertusz., als rector van het altaar van den H. Geest in 
de kerk.
1456 1 stuk
Reg. no. 1734

G Varia.

G VARIA.

1435 Volmacht van graaf Jan IV van Nassau voor Wilhelmus Gregoriusz. om hem te 
vertegenwoordigen bij het pauselijke Hof.
1449 1 stuk
Reg. no. 1620

--- Geleidebrief van den rector van de kerk te Breda voor Hendrik Montens en zijn 
vrouw Ada van Tongerlo voor de bedevaart, die zij voornemens zijn te maken ter 
genezing van hun ziekten.
1493 1 stuk
Reg. no. 2227
Oud nr. 1436
Zie voor dit stuk inv.nr. 1517

1437.3352 Aflaatbrief voor hen, die het altaar van Alle Heiligen in het kasteel te Breda 
bezoeken op de jaardagen van de wijding.
1557 1 charter
Reg. no. 3352
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10 Stukken van persoonlijken aard.

10 STUKKEN VAN PERSOONLIJKEN AARD.
I Willem van Duvenvoorde

I WILLEM VAN DUVENVOORDE
Willem van Duvenvoorde werd c. 1290 geboren als bastaard van Philips van Duvenvoorde en 
aanvankelijk Willem Snickerieme genoemd. Door protectie van Philips' zwager Dirc van den Wale 
aan het grafelijke hof gekomen, steeg hij snel in aanzien en invloed en werd raad, kamerling en 
zegelbewaarder. In 1329 werd hij door Lodewijk van Beieren gelegitimeerd na in 1328 tot ridder te 
zijn geslagen. Hij was een van de voornaamste leiders der Hoekschen en werd door zijn groote 
gaven als financier een aanzienlijk zoo niet de aanzienlijkste groot-grondbezitter in deze gewesten. 
In 1323 werd hij burggraaf van Geertruidenberg; in 1325 heer van Oosterhout, in 1335 van Dongen; in 
1339 kreeg hij het vruchtgebruik van Breda, voorts verwierf hij zich nog de heerlijkheden Almonde, 
Dubbelmonde, Twintig hoeven, Standhazen, Kapelle-Nieuwerkerk, Berkel, Uitwijk, Strevelshoek, 
Lievershil, Zonzeel, Vlasselt en Wagenberg buitendien nog een groote hoeveelheid grondbezit, 
voornamelijk in Brabant, en inkomsten aan renten e.a
Daar zijn huwelijk met Heilwig van Vianen kinderloos bleef, vermaakte hij, behoudens enkele kleine 
uitzonde ringen, zijn geheele bezit aan Jan van Polanen, zoon van zijn halfbroeder Jan, dien hij in 
1350 reeds in staat had gesteld de heerlijkheid Breda te koopen, waarbij hij het vruchtgebruik aan 
zich hield. Aan zijn positie van raads man en bemiddelaar, die hij achtereenvolgens bij graaf Willem 
IV, hertog Jan III van Brabant en Margaretha van Beieren innam, is de aanwezigheid van de stukken, 
vermeld onder de nos. 1441-1445 en 1450, te danken. Hij stierf in 1353
Zie Cuvelier, A. W.

1438.208 Akte van legitimatie door den keizer.
1329 1 charter
Reg. no. 208

1439.336-1439.337
Beloften van bijstand van Otto, heer van Kuik en Johan van Meldert.
1341 2 charters
1439.336 1 charter, 1341

Reg. no. 336
1439.337 1 charter, 1341

Reg. no. 337

1440.363 Belofte van Nicolaas van der Dussen aan Willem van Duvenvoorde, dat hij zijn 
leenman zal worden voor een rente van 50 pond hollandsch.
1343 1 charter
Reg. no. 363

1441.258 Akten, waarbij graaf Willem I van Henegouwen en zijn zoon Willem den hertog van 
Brabant bijstand beloven.
1334 2 aaneengehechte charters

1 charter, 1334
Reg. no. 257
1 charter, 1334
Reg. no. 258

1442.273 Vidimus van het verdrag dd. 1334 tusschen den koning van Bohemen, de 
bisschoppen van Keulen en Luik, de graven van Vlaanderen, Henegouwen en 
Holland, Gelre, Gulik, Soissons, Loon, Zeeland, Namen en Guy van Namen eener-, 
en den hertog van Brabant anderzijds.
1337 1 charter
Reg. nos. 249, 250, 252 en 273

1443.296 Bekentenis van Hughes de Caumond, dat hij door den koning van Frankrijk is 
omgekocht om den hertog van Brabant te ver moorden en den koning Robert van 
Artois in handen te leveren.
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1339 1 charter
Reg. no. 296

1444.302 Taxatie door den aartsbisschop van Keulen en den graaf van Holland als arbiters, 
van de schadevergoeding, door den hertog van Brabant te betalen aan eenige 
kerken in de stad en het bisdom Luik.
1339 1 charter
Reg. no. 302

1445.360 Akte, betreffende de arbitrage van Willem II, graaf van Henegouwen, tusschen den 
bisschop van Luik en den hertog van Brabant.
1343 1 charter
Reg. nos. 358 en 360

--- Akte van aanvaarding door Ysabele van Merxhem en haar man Gheraert van 
Zevenbergen van de arbitrage van Willem van Duvenvoorde e.a. in zake het land 
van Bergen op Zoom, nagelaten door Ysabeles nicht, Johanna van Valkenborgh, 
vrouwe van Bergen.
1349 1 charter
Dit charter bevindt zich in de Coll. v. Nispen, toegang 1.13.09, inv. no. 51.
Oud inv. nr. 1446
Reg. no. 460

1447.474 Getuigenverklaring aangaande de plannen van de leiders der later Kabeljauwsch 
genoemden tegen die der later Hoeksch genoemden.
1350 1 charter
Reg. no. 474

1448.475 Belofte van bijstand aan Margaretha van Henegouwen door een aantal edelen, 
waaronder Willem van Duvenvoorde. Gecancelleerd.
1350 1 charter
Reg. no. 475

1449.476 Akte, waarbij Margaretha van Henegouwen Willem van Duvenvoorde en anderen in
bescherming neemt.
1350 1 charter
Reg. no. 476

1450.477 Akte, waarbij Willem van Beieren belooft niets te zullen ondernemen zonder 
goedvinden van zijn moeder.
1350 1 charter
Reg. no. 477

II Willem van Oosterhout.

II WILLEM VAN OOSTERHOUT.
Willem van Oosterhout was de jongste bastaardzoon van Willem van Duvenvoorde; zijn moeder was
Geertruyt van den Poele. Van zijn vader erfde hij de heerlijkheid Oosterhout gedurende zijn leven. 
Zijn beide huwelijken, het eerste met Heilwich van Wassenaar (gest. 1398 ?) 66 ., het tweede met 
Catherina van Ghistel, die hem overleefde, bleven kinderloos. Zelf stierf hij waarschijnlijk kort voor, 
of in 1403 67

1451.807 Uitspraak door hertog Albrecht van Beieren tusschen Willem van Oosterhout en de 

66 Een obituarium van Breda, afgedrukt in C. P. Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica III, 1e stuk, geeft als 
sterfdatum van Heilwich van Vianen, vrouw van Willem van Duvenvoorde, 9 Juni 1398. Waarschijnlijk is deze hier 
verward met Heilwich van Wassenaar, te waarschijnlijker daar Willem van Duvenvoorde en Willem van 
Oosterhout herhaaldelijk met elkaar verwisseld worden

67 Ook de oudste bastaardzoon van Willem van Duvenvoorde heette Willem. Deze was heer van Dongen en sinds 
1344 ook van Oosterhout. Hij sneuvelde bij Stavoren in 1345
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stad Geertruidenberg.
1391 1 charter
Reg. no. 807

1452.743 Huwelijksvoorwaarden van Gheraet van den Broeke en Hadewy Heinric Laps 
dochter inhoudende o.a. de belofte om Geertruidenberg niet te zullen verlaten dan 
met toestemming van den heer van Oosterhout en Hadewijs moeder Beatrijs, op 
een boete van 200 oude schilden.
1380 1 charter
Reg. no. 743

III Elisabeth, dochter van Willem van Duvenvoorde.

III ELISABETH, DOCHTER VAN WILLEM VAN DUVENVOORDE.

1453.493-1453.494
Huwelijksvoorwaarden tusschen Lisebet, dochter van Willem van Duvenvoorde, en 
Wouter van Duffel, waarbij Lisebet bevestigd wordt in het bezit van een goed te 
Hanswijk, geheeten het goed van Boutershem. Met akte, waarbij Wouter van Duffel
Lisebet de haar toegezegde douarie, groot 10 pond tournooisch jaarlijks, op 
verschillende goederen bewijst.
1353 2 charters
Zie Cuvelier, A. W., bl. 25. 16
1453.493 1 charter, 1353

Reg. no. 493
1453.494 1 charter, 1353

Reg. no. 494
IV Jan I van Polanen.

IV JAN I VAN POLANEN.
Jan van Polanen was een zoon van Philips van Duvenvoorde, van wien hij de heerlijkheid Polanen 
erfde. In 1326 pachtte hij een aantal ambachten aan de Lek, in 1327 werd hij beleend met Heemskerk 
en Castricum, in 1339 kreeg hij met zijn zoon Jan de heerlijkheid Breda, waarvan Willem van 
Duvenvoorde het vruchtgebruik had, in pandschap. Hij was ridder en werd baljuw van 
Kennemerland en Friesland, Rijnland en Woerden. Hij was gehuwd met Catherina van Brederode en 
stierf in 1342

1454.196 Akte, waarbij de graaf van Holland Jan van Polanen accepteert als borg voor Ciaeys 
Renghersz. in zake dadingen, door deze te verrichten in het baljuwschap Schieland.
1328 1 charter
Reg. no. 196

1455.236 Bevelschrift van den graaf van Holland aan zijn baljuwen om Willem van 
Duvenvoorde behulpzaam te zijn in het afstraffen der Utrechtenaren.
1332 1 charter
Reg. no. 236

1456.245 Akte, waarbij de graaf van Holland Jan van Polanen de beschikking geeft over 
eenige krijgsgevangenen.
1334 1 charter
Reg. no. 245

1457.280 Bevelschrift van den graaf van Holland aan heer Jan van Polanen, baljuw van 
Kennemerland en Friesland, tot bescherming van Engelsche kooplieden.
1337 1 charter
Reg. no. 280

1458.283 Opdracht van den graaf van Holland aan Jan van Polanen, baljuw van 
Kennemerland en Friesland, en den rentmeester om een zekere zaak te berechten.
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1338 1 charter
Reg. no. 283

1459.288 Akte van schadeloosstelling door den graaf van Holland ten behoeve van Jan van 
Polanen, baljuw van Kennemerland en Friesland, voor de onkosten, door hem te 
maken voor het huis ter Nuwerburch.
1338 1 charter
Reg. no. 288

1460.294 Opdracht van den graaf van Holland voor Jan van Polanen, baljuw van 
Kennemerland en Friesland, en den baljuw van Medemblik om 700 roeden dijks te 
doen onderhouden door degenen, die daartoe verplicht zijn.
1338 1 charter
Reg. no. 294

1461.293 Volmacht van den graaf van Holland voor Jan van Polanen, baljuw van 
Kennemerland en Friesland, en den rentmeester om met de sluizen in Heer 
Hughendijk te handelen in 's lands belang.
1338 1 charter
Reg. no. 293

1462.295 Opdracht van den graaf van Holland aan Jan van Polanen, baljuw van 
Kennemerland en Friesland, tot sequestratie van de inkomsten van de kerk te 
Limmen.
1339 1 charter
Reg. no. 295

1463.298 Bevestiging door den graaf van Holland van een uitspraak, gedaan door Jan van 
Polanen e.a. over het onderhoud van den Koekendijk.
1329 1 charter
Reg. no. 298

1464.299 Opdracht van den graaf van Holland aan Jan van Polanen e.a. tot beëindiging van 
de twisten tusschen Amsterdam en Deventer.
1339 1 charter
Reg. no. 299

1465.300 Opdracht van den graaf van Holland aan Jan van Polanen e.a. om informaties in te 
winnen omtrent Willem Jansz. en Hessel, beiden in dienst van de grafelijkheid.
1339 1 charter
Reg. no. 300

1466.318 Verbod van den graaf van Holland aan Jan van Polanen, baljuw van Kennemerland, 
om de kerkelijke rechtspraak door iemand anders dan den Domdeken van Utrecht 
te laten uitoefenen.
1340 1 charter
Reg. no. 318

1467.320 Opdracht van den graaf van Holland aan zijn baljuwen enz. om den pastoor te Graft 
met zijn goederen in bescherming te nemen.
1340 1 charter
Reg. no. 320

1468.321 Opdracht van den graaf van Holland voor Jan van Polanen, baljuw van 
Kennemerland en Friesland, om te zorgen voor de afwatering van de waard 
tusschen Heer Hughendijk en Schagen.
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1340 1 charter
Reg. no. 321

1469.339 Bevel van den graaf van Holland aan Jan van Polanen, baljuw van Kennemerland en
Friesland, tot beslaglegging op de goederen van de jonkvrouw van Vlieland en van 
de vrouw van Diederijc Bertoud.
1342 1 charter
Reg. no. 339

1470.276 Bevelschrift van den graaf van Holland aan Jan van Polanen, baljuw van Rijnland en 
het land van Woerden, tot verhindering van het vervoer van levensmiddelen naar 
Utrecht.
1337 1 charter
Reg. no. 276

V Jan II van Polanen.

V JAN II VAN POLANEN.
Jan II was een zoon van Jan I en Catherina van Brederode. Hij werd door koop in 1342 heer van de 
Lek en in 1350 heer van Breda, waarvan hij in 1339 reeds tezamen met zijn vader pandheer was 
geworden. In 1353 erfde hij de goederen van Willem van Duvenvoorde en in 1362 werd hij beleend 
met de heerlijkheid Niervaart. Hij behoorde tot de hofhouding van Willem den Verbeider, koos later 
met Willem van Duvenvoorde de partij van Margaretha van Beieren en verzoende zich nog later met 
graaf Willem. In 1375 werd hij met Daniël van de Merwede stadhouder van de Groote Waard in Zuid 
Holland. Hij huwde 1e Oda van Horne († April 1353), 2e Machteld van Rotselaer († 12 Augustus 1366), 
3e Margaretha van Lippe. Hij stierf 3 November 1378

1471.442 Akte van dispensatie voor Jan van Polanen en Oda van Horne. Met akte, waarbij de 
bisschop van Utrecht daaraan uitvoering geeft.
1348 1 charter
Reg. nos. 431 en 442

1472.426 Belofte van bijstand van Jan van Egmond.
1347 1 charter
Reg. no. 426

1473.689 Belofte van Gerard van Poelgeest aan Jan van Polanen, dat hij zich door dezen zal 
laten beleenen met een rente, die hij koopen zal van de opbrengst van 6 morgen 
veen, hem door Jan van Polanen gegeven.
1371 1 charter
Reg. no. 689

1474.621-1474.622
Akten, waarbij hertog Albrecht van Beieren het bestand met den hertog van 
Brabant verlengt.
1363 2 charters
1474.621 1 charter, 1363

Reg. no. 621
1474.622 1 charter, 1363

Reg. no. 622

1475 Brief van den klerk Willem van Mate aan Jan Van Polanen.
c. 1377 1 stuk
Reg. no. 725

VI Philips van Polanen.

VI PHILIPS VAN POLANEN.
Zoon van Jan II en Oda van Horne. Werd geestelijke na gehuwd geweest te zijn met Maria van Diest

1476.631 Akte, waarbij aan Philips van Polanen Jansz. de tonsuur verleend wordt.
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1364: 1 charter
Reg. no. 631

VII Willem en Alfaer van Polanen.

VII WILLEM EN ALFAER VAN POLANEN.
Beiden zoons van Gerard, zoon van Jan I van Polanen en Lutgaert van Wulvenhorst

1477.994 Akte, waarbij Willem en Alfaer van Polanen de nalatenschap van hun moeder 
verdeelen.
1411 1 charter
Reg. no. 994

VIII Jan III van Polanen.

VIII JAN III VAN POLANEN.
Zoon van Jan II en Oda van Horne, raad van hertog Albrecht van Beieren; was gehuwd 1e met Marie, 
bastaarddochter van Jan III van Brabant, 2e met Odilia van Salm; hij stierf 11 Augustus 1393, zijn 
vrouw in 1428. In 1388 werden hem Zundert Princenhage, Sprundel en Nispen, voor zoover die bij de 
uitgifte in leen van het land van Breda aan den hertog waren verbleven, verpand

1478.749 Vergunning van de hertogin van Brabant voor Jan en Hendrik van de Lek om ree te 
jagen in Hoogstraten.
1381 1 charter
Reg. no. 749
Hendrik van de Lek was een broeder van Jan III van Polanen en na Jans dood voogd over diens 
dochter Johanna. Hij huwde 1e Jeanne van Ghistelle, 2e Adelaide van Staale, Riviere en Bodingen

1479.805 Brief van Albrecht van Beieren aan Jan van Polanen.
c. 1390 1 stuk
Reg. no. 805
Dit stuk is afkomstig uit de Collectie Cuypers van Velthoven

IX Engelbrecht I van Nassau.

IX ENGELBRECHT I VAN NASSAU.
Graaf Engelbrecht van Nassau werd c. 1380 geboren als derde zoon van Johan van Nassau-
Dillenburg en Margaretha, gravin van der Marck, en stierf 3 Mei 1442 te Breda
Aanvankelijk bestemd voor den geestelijken stand, keerde hij evenwel tot voortzetting van het 
geslacht terug tot de wereld en huwde in 1403 Johanna, erfdochter van Jan van Polanen (geb. 1392, 
gest. 1445). Hij werd één van de invloedrijkste edelen in Brabant en was ten nauwste betrokken bij 
den strijd, dien Jacoba van Beieren, Jan en Philips van Brabant tegen hun tegenstanders hadden te 
voeren; hij was raad en kamerling van hertog Jan en in 1433 opperbevelhebber van Philips van 
Bourgondië; in 1417 was hij drost en kastelein van Daelhem en Limburg geworden
Het goederenbezit vermeerderde hij in 1411 met Drimmelen door koop. Voorts verwierf hij Vianden 
met St. Vith, Bütgenbach en Dasburg, Grimbergen c.a. en het land van Ravestein, met Herpen en 
Uden, dat evenwel in 1444 reeds weder voor de Nassaus verloren ging

1480.911 Akte van bijstand, toegezegd door Hendrik, Dirk en Otto van de Lek.
1404 1 charter
Reg. no. 911

1481.1362-1481.1458
Akte, waarbij Jan van Polanen Alfaertsz. zijn leenmanschap van graaf Engelbrecht I 
van Nassau uit hoofde van een zekere rente afkoopt. Met oudere stukken 
betreffende de rente d.d. 1437 en 1439.
1441 3 charters (waarvan 2 aaneengehecht)
1481.1362 1 charter 1437

Reg. nos. 1361 en 1362
1481.1458 2 aaneengeheche charters

1 charter, 1439
1 charter, 1441

1482 Brieven van hertog Jan van Brabant aan graaf Engelbrecht van Nassau in verband 
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met een geschil tusschen de stad Antwerpen eener- en den heer en de stad van 
Bergen op Zoom anderzijds.
1420 of 1426 3 stukken
Reg. nos. 1106, 1107 en 1110

1483 Brief van hertog Jan van Brabant.
1420 1 stuk
Reg. no. 1113
Dit stuk is afkomstig uit de Collectie Cuypers van Velthoven

1484.1135 Vidimus van de ratificatie door hertog Jan van Brabant van de opdracht van het 
ruwaardschap door de Staten aan zijn broeder Philips dd. 1421
1421 1 charter
Reg. nos. 1134 en 1135

1485-1485.Suppl
Vidimus van een verdrag tusschen Jan van Beieren eener-, en Jacoba van Beieren en
haar zwager Philips van Brabant anderzijds dd. 1421, 1421. Met stukken betreffende 
verlenging van het bestand en aanwijzing van zegslieden.
1421 5 charters en 17 stukken
De stukken met reg. nos. 1121, 1157 en 1158 zijn afkomstig uit het gemeentearchief te Breda
1485 17 stukken

Reg. nos. 1121, 1125, 1126, 1136, 1138-1140, 1144, 1147, 1148, 1150, 1155-1159
1485.1124 1 charter, 1421

Reg. no. 1124
1485.1126 1 charter, 1421

Reg. no. 1126
1485.1127 1 charter, 1421

Reg. nos. 1117 en 1127
1485.1154 1 charter, 1421

Reg. no. 1154
1485.Suppl 1 charter

Reg. no. 1147

1486 Recueil van akten betreffende vredesverdragen tusschen Jan van Beieren eener-, en
Jan of Philips van Brabant en Jacoba anderzijds.
1419-1423 1 deel
Reg. nos. 1075, 1079-1082, 1084-1086, 1091-1093, 1099, 1100, 1163, 1166, 1167, 1185 en 1186

1487 Privilege door Philips van Brabant als ruwaard, met schepenen, rentmeesters, 
gildedekens, raad en goede mannen van de zeven geslachten van Brussel verleend 
aan gezworenen en goede knapen van de ambachten, 1421. Met bevestiging door 
hertog Jan van Brabant. Gelijktijdig afschrift.
1422 1 katern

1488.1178 Vidimus van een getuigenis van de Staten van Brabant, dat Engelbrecht van Nassau 
het door hen gesloten verbond niet verbroken heeft.
1423 1 charter
Reg. nos. 1177 en 1178
Betreft verbond, gesloten 12 Mei 1422

1489 Brieven namens den hertog van Brabant aan graaf Engelbrecht van Nassau over het
bieden van weerstand tegen den inval van de Engelschen en den hertog van 
Glocester.
1424 en 1425 3 stukken
Reg. nos. 1209-1211
Deze stukken zijn afkomstig uit het gemeentearchief te Breda
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1490 Brieven namens Philips, hertog van Brabant, houdende oproepen aan graaf 
Engelbrecht om aanwezig te zijn bij de regeling van zijn opvolging, zijn huldiging als 
hertog en verschillende blijde inkomsten.
1427 en 1429 5 stukken
Reg. nos. 1229-1231, 1234 en 1252
Deze stukken zijn afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

1491 Brief van de stad Leuven aan graaf Engelbrecht van Nassau, waarin zij hem een 
klacht van den hertog van Brabant over zijn afwezigheid aldaar overbrengt en hem 
verzoekt alsnog te komen.
1429 1 stuk
Reg. no. 1268
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

1492 Brieven van kanselier en raden van Brabant aan graaf Engelbrecht van Nassau, 
waarin zij hem verzoeken naar Leuven te komen.
1429 en 1430 2 stukken
Reg. nos. 1267 en 1277
De brief van (1429) is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda, die van 1430 uit de Coll. Cuypers 
van Velthoven

1493 Brief van den hertog van Bourgondiö om mede te werken tot uitsluiting van den 
jonker van Montjoie van alle waardigheden.
1429 1 stuk
Reg. no. 1270

1494 Brief van den hertog van Brabant aan graaf Engelbrecht van Nassau en den heer 
van Gaesbeke over de keuze van schepenen van Brussel.
c. 1436 1 stuk
Reg. no. 1355
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

1495 Memorie over oneenigheden bij het verzetten van de wet te Antwerpen door den 
graaf van Nassau en Raso van Gavere als commissarissen van den hertog en 
memorie over de tol te Leeuw voor Calloo.
c. 1440? Twee aaneengehechte stukken
Dit stuk is afkomstig uit de Collectie Kleyn

1496 Kennisgeving namens de hertogin van Brabant van de geboorte van een zoon en 
uitnoodiging om bij den doop aanwezig te zijn.
1432 1 stuk
Reg. no. 1299
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

1497 Brief van den hertog van Brabant, houdende verzoek om aanwezig te zijn bij de 
uitspraak van de leenkamer in de zaak over Herstal.
1435 1 stuk
Reg. no. 1336
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

1498 Verzoekschrift van de ridderschap van Brabant aan den hertog om de steden niet 
zonder haar voorkennis de ontnomen privileges terug te geven.
15e eeuw 1 stuk
Reg. no. 1115
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda
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X Jan IV van Nassau.

X JAN IV VAN NASSAU.
Jan, graaf van Nassau, Dietz en Vianden, heer van Breda en de Lek, zoon van Engelbrecht en Johanna
van Polanen, geb. 1410, gestorven 3 Februari 1475, trouwde in 1440 met Maria van Loon-Heinsberg, 
geb. 1424, gest. 20 April 1502. Hij was raad en kamerling van Philips van Bourgondië, drossaard van 
Brabant, kastelein van Turnhout, maarschalk van Westfalen (tot 1455), kastelein van Heusden, 
proost van Diekirch
Door zijn huwelijk kwam hij in het bezit van Millen, Gangelt, Waldfeucht, Lummen, Stein en de 
advocatie van Meerssen; in 1460 werd hij pandheer van Engelen en Vlijmen
Na de nalatenschap van zijn vader gemeenschappelijk met zijn broeder Hendrik te hebben bezeten, 
kreeg hij bij de verdeeling der goederen in 1447 de Hollandsche toegewezen, en werd hij, na den 
dood van Hendrik in 1450, de eenige bezitter van de Duitsche zoowel als van de Hollandsche 
bezittingen

1499.1627 Belofte van Maria van Loon, gravin van Nassau, om, wanneer minderjarige 
kinderen van haar, na overlijden van Jan, graaf van Nassau, onder voogdij mochten 
komen, bij vacatures geen voogd te zullen aanstellen zonder goedkeuring van de 
overgebleven voogden.
1450 1 charter
Reg. no. 1627

1500.1516 Vidimus van een vidimus dd. 1441 van de beleening dd. 1346 van Margaretha van 
Henegouwen met Holland, Zeeland en Friesland.
1446 1 charter
Reg. nos. 392, 1452 en 1516

1501.1455-1501.1519
Vidimus van de akte, waarbij Lodewijk van Beieren den brief bekrachtigt, waarbij 
zijn gemalin Margaretha belooft niets te zullen ondernemen tegen Henegouwen, 
Holland, Zeeland en Friesland dd. 1346. Met vidimus van het vidimus.
1441, 1446 2 charters
1501.1455 1 charter, 1441

Reg. nos. 406 en 1455
1501.1519 1 charter, 1446

Reg. nos. 406, 1455 en 1519

1502.1456-1502.1518
Vidimussen van de ratificaties door Lodewijk van Beieren van de privileges, door 
Margaretha van Henegouwen aan Holland, Zeeland en Friesland geschonken en 
van den brief, door haar zoon Willem gegeven met betrekking tot het 
stadhouderschap van Henegouwen, Holland, Zeeland en Friesland dd. 1346. Met 
vidimussen van de vidimussen.
1441, 1446 4 charters (waarvan 3 aaneengehecht)
1502.1456 1 charter, 1441

Reg. nos. 407 en 1456
1502.1518 3 aaneengehechte charters

1 charter, 1441
Reg. nos. 404 en 1453
1 charter, 1446
Reg. nos. 407, 1456 en 1517
1 charter, 1446
Reg. nos. 404, 1453 en 1518

1503.1515 Vidimus van de akte dd. 1346, waarbij Lodewijk van Beieren, belooft niets te zullen 
vervreemden van Holland, Zeeland en Friesland onder voorbehoud, dat, bij 
overlijden van zijn gemalin, zijn zoons successievelijk zullen opvolgen. Met vidimus 
van het vidimus.
1441, 1446 2 aaneengehechte charters
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1 charter, 1441
Reg. nos. 405 en 1454
1 charter, 1446
Reg. nos. 405, 1454 en 1515

1504-1504.1593
Bevel van den hertog van Brabant aan den graaf van Nassau, drossaard van 
Brabant, om met den rentmeester van Turnhout de begrenzing van de aan het 
klooster St. Michiel te Antwerpen behoorende wildernis te vernieuwen. Met minuut
van de verklaring, dat aan de opdracht voldaan is.
1448 1 charter en 1 stuk
1504 1 stuk

Reg. no. 1595
1504.1593 1 charter, 1448

Reg. no. 1593

1505 Akte van vrijgeleide, verleend aan den lombard Jan de Camerane door graaf Jan van
Nassau als drossaard van Brabant.
1449 1 stuk
Reg. no. 1616
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

1506 Akte van gratie, verleend door graaf Jan van Nassau als drossaard van Brabant aan 
Bertelmeeus Trabukier. Minuut.
1450 1 stuk
Reg. no. 1631
Dit stuk bevindt zich in de Coll. Havermans in het gemeentearchief te Breda

1507 Oproepen ter dagvaart in Brussel.
1455 en 1456 2 stukken
Reg. nos. 1713 en 1753
Deze stukken zijn afkomstig uit de Collectie Cuypers van Velthoven

--- Verzoek van Willem van Egmond aan graaf Jan van Nassau om aanwezig te zijn op 
een rechtdag te Brussel.
1442 of 1443 1 stuk
Dit stuk bevindt zich in de Coll. Havermans no. 20 in het gemeentearchief te Breda
Oud inv. nr. 1508
Reg. no. 1467

XI Jan van Loon.

XI JAN VAN LOON.
Jan van Loon was een zoon van Jan van Loon, heer van Gulik, Heinsberg en Leeuwenberg, en 
Margaretha van Gennep. Hij was dus een stiefbroeder van Maria, gemalin van Jan IV van Nassau, 
dochter van Jan van Loon en Anna van Solms. Als bisschop van Luik werd hij door Philips den Goede 
gedwongen afstand te doen ten behoeve van Louis de Bourbon. Het is niet met zekerheid te zeggen,
hoe de stukken, vermeld onder de nos. 1484-1487, in dit archief gekomen zijn. Een aanwijzing kan 
gelegen zijn in de omstandigheid, dat Jan van Loon, toen hij afstand deed, te Breda verbleef. 68

1509.1137 Verbond tusschen den hertog van Bourgondië en Jan van Loon, bisschop van Luik.
1421 1 charter
Reg. no. 1137

1510.1248 Proclamatie van den hertog van Bourgondië, inhoudende, dat de vijandelijkheden 
tusschen hem en den bisschop van Luik geschorst zijn.
1429 1 charter
Reg. no. 1248

68 Zie J. Daris, Histoire du diocèse de Liège, pag. 312
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1511.1287 Voorloopig verdrag tusschen den hertog van Bourgondië eener-, en Jan van Loon, 
bisschop van Luik, en Jan van Loon, heer van Gulik en Heinsberg, anderzijds.
1431 1 charter
Reg. no. 1287

1512.1726 Belofte van den hertog van Bourgondië en den graaf van Charolais aan Jan van 
Loon aangaande de financieele regeling bij zijn afstand als bisschop van Luik ten 
behoeve van Louis de Bourbon.
1455 1 charter
Reg. nos. 1725 en 1726

XII Engelbrecht II van Nassau.

XII ENGELBRECHT II VAN NASSAU.
Engelbrecht II, zoon van graaf Jan IV en Maria van Loon-Heinsberg, werd den 17en Mei 1451 te Breda 
geboren en stierf 30 Mei 1504. In 1469 huwde hij Cimburg van Baden, geb. 1450, gest. 1500, welk 
huwelijk kinderloos bleef. In 1460 werd graaf Engelbrecht ridder, in 1473 ridder van het Gulden Vlies, 
waarbij hij "Ce sera moi Nassau" als devies aannam. Hij was de vertrouwensman achtereenvolgens 
van Karel den Stoute, Maximiliaan en Philips van Oostenrijk; driemaal werd hij stadhouder van de 
Nederlanden (1473, 1480, 1485), in 1501 stadhouder-generaal voor PHILIPS tot zijn dood; voorts was 
hij drossaard van Brabant en Limburg, stadhouder van Luxemburg, en van Lille, Orchies en 
Thérouanne; in 1494 was hij voorzitter van den Grooten Raad
Bij het verdeelingsverdrag van 1472, kreeg hij de Nederlandsche en andere bezittingen links van den 
Rijn, zijn broeder Johan de Duitsche. Hij verwierf Diest c.a. in ruil voor Millen Gangelt en Waldfeucht. 
Te Brussel liet hij het huis, gezet door Willem van Duvenvoorde, vervangen door het aanzienlijke 
"Hotel de Nassau". Ook te Mechelen, waar dankzij hem de Groote Raad zetelde, had hij een huis. Als 
zijn erfgenaam wees hij Hendrik, oudsten zoon van zijn broeder Johan, aan

1513 Brief aan het stadsbestuur van Straatsburg om interventie bij den bisschop of 
elders tot invrijheidstelling van graaf Engelbrecht van Nassau, gevangen genomen 
in den slag bij Nancy.
1477 1 stuk
Reg. no. 2017

1514 Brief van kwijtschelding van straf wegens doodslag, verleend door graaf 
Engelbrecht van Nassau als drossaard van Brabant.
1476 1 stuk
Reg. no. 2010
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

1515 Advies van de Rekenkamer aan den hertog van Brabant inzake de salarieering van 
graaf Engelbrecht van Nassau als dros saard van Brabant en kastelein van Turnhout.
1481 1 stuk
Reg. no. 2079
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

1516 Brief van hertog Albrecht van Saksen.
1492 1 stuk
Reg. no. 2221
Dit stuk is afkomstig uit de Coll. Cuypers van Velthoven

1517 Akte van aanstelling van Willem van Liere als bode van graaf Engelbrecht van 
Nassau.
1493 1 stuk
Reg. no. 2226
In dorso van dit stuk: inv. nr. 1436, reg. no. 2227
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XIII Hendrik III van Nassau.

XIII HENDRIK III VAN NASSAU.
Hendrik van Nassau, oudste zoon van Johan en Elizabeth van Hessen, erfdochter van 
Katzenelnbogen, werd geboren te Siegen 12 Januari 1483, en stierf te Breda 14 September 1538; hij 
huwde in 1503 Francisca van Savoye († 1511), 2e in 1515 Claudia van Chalon († 1521), 3e in 1524 Mencia 
de Mendoça, markiezin van Zenette († 1554). In 1504 werd hij erfgenaam van zijn oom, graaf 
Engelbrecht II. In 1499 kwam hij aan het hof van Philips den Schoone, werd in 1505 ridder van het 
Gulden Vlies, was drossaard van Brabant, in 1511 gouverneur van aartshertog Karel, kapitein-
generaal tegen Gelre in 1511, tegen Frankrijk in 1513, werd in 1515 stadhouder-generaal van Holland, 
Zeeland en Friesland, in 1521, na den dood van W. Van Croy, opperste kamerling. Van 1522-1530 was 
hij met Karel V in Spanje; in 1536 kreeg hij nogmaals het opperbevel tegen Frankrijk. In 1505 werd hij 
pandheer van Heusden, in 1518 verwierf hij de Zwaluwe. Vianden c.a. stond hij af aan zijn broeder 
Willem gedurende diens leven

1518 Twee brieven van Philiberte van Luxemburg, waarvan een aan haar dochter Claude 
van Chalon en een aan haar schoonzoon, graaf Hendrik van Nassau.
1518 2 stukken
Reg. nos. 2648 en 2649
Deze stukken zijn door de gemeente Etten in bruikleen gegeven

1519 Rechtsgeleerd advies in de zaak Nassau contra Fonseca betreffende de aanspraken 
van Mencia de Mendoça op de nalatenschap van Alfons, aartsbisschop van Sevilla.
c. 1530 1 katern
Dit stuk is afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

1520 Verantwoording van hetgeen de rentmeester van Noord-Holland schuldig is aan 
graaf Hendrik van Nassau, stadhouder generaal van Holland, Zeeland en Friesland, 
voor de door dezen tot verkrijging van het stadhouderschap gemaakte onkosten. 
Fragment uit de rekening van den rentmeester van.
1515-1516 1 stuk
Dit stuk is door de gemeente Etten in bruikleen gegeven

1521 Zes brieven van verschillende personen te Valladolid aan graaf Hendrik van Nassau.
1510 6 stukken
Reg. nos. 2513-2517

1522 Negen brieven van of namens de landvoogdes aan den graaf van Nassau, Philips 
van Bourgondië en Roland le Fèvre over het beleg van IJsselstein. Met gelijktijdig 
afschrift.
1511 10 stukken
Reg. nos. 2532-2540

1523 Brieven van Karel V aan graaf Hendrik van Nassau e.a. afgevaardigden bij den 
koning van Frankrijk.
1515 6 stukken
Reg. nos. 2591-2596
Deze stukken zijn afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

1524 Brief van Karel V aan graaf Hendrik van Nassau.
1516 1 stuk
Reg. no. 2619
Dit stuk is door de gemeente Etten in bruikleen gegeven

1525 Brief van A. de Croy aan graaf Hendrik van Nassau.
1516 1 stuk
Reg. no. 2616
Deze stukken zijn afkomstig uit het gemeentearchief te Breda
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1526 Drie brieven van graaf Hendrik van Nassau aan 1e Karel V, 2e A. de Lalaing heer van 
Hoogstraaten enz. en 3e den griffier van de orde van het Gulden Vlies (L. Dublioul).
1522? 2 stukken
Reg. nos. 2696-2698
Deze stukken zijn afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

1527 Twee brieven van graaf Hendrik van Nassau aan den heer van Bergen op Zoom.
1523 2 stukken
Reg. nos. 2716 en 2719
Deze stukken zijn afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

1528 Aanschrijving van koning Ferdinand om het op den Rijksdag bepaalde kwantum 
ruiters en voetvolk te leveren ter bestrijding van de Turken. (Gedrukt).
1536 1 stuk

1529 Verzoek van koning Ferdinand om particuliere hulp tegen de Turken. (Gedrukt).
1538 1 stuk

1530 Oproep aan graaf Hendrik van Nassau voor een bijeenkomst te Worms met de 
protesteerende rijksvorsten ter bespreking van de te verleenen hulp tegen de 
Turken. (Gedrukt).
1539 1 stuk
Graaf Hendrik was reeds in 1538 gestorven

1531 Oproep aan graaf Hendrik van Nassau voor een vergadering van den Rijksdag naar 
aanleiding van de godsdiensttwisten en tegen de Turken te verleenen hulp. 
(Gedrukt).
1540 1 stuk
Zie de noot bij inv. no. 1530

1532 Bevelschrift aan graaf Hendrik van Nassau om ingevolge besluit van den Rijksdag 
50 ruiters en 225 voetknechten naar Weenen te zenden ter bestrijding van de 
Turken.
1542 1 stuk
Zie de noot bij inv. no. 1530

1533 Verzoek van Mergriete, weduwe van Peter Borchgreven, en haar zoons aan den 
graaf van Nassau om tusschenkomst bij de stad Dordrecht in een proces over een 
weer land en een half huis te Raamsdonk.
eerste helft 16e eeuw 1 stuk
Reg. no. 2798

1534 Copie van vier brieven van Karel V aan Felix van Werdenberghe en aan den 
Geheimen Raad over het gouverneur- en kapiteinschap van Luxemburg en de 
"gardienneté" van Trier en Montmedy, bekleed door F. van Werdenberghe.
1517 1 stuk
7 Juli 1528 beval de landvoogdes den keizer graaf Willem van Nassau, broeder van graaf Hendrik, aan
als opvolger van Van Werdenberghe, welke voordracht Karel V den 9en October goedkeurde (K. 
Lanz, Corresp. des kaisers Karls V)
Dit stuk is door de gemeente Etten in bruikleen gegeven

1535.2803 Akte van willige condemnatie met betrekking tot de huwelijksvoorwaarden van 
Elisabeth, bastaarddochter van graaf Hendrik van Nassau, en Jan van Renesse.
1531 1 charter
Reg. no. 2803
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De moeder van Elisabeth was Elisabeth Clara von Rosenbach. Behalve Elisabeth was er een zoon 
Alexis, die gehuwd is geweest met Wilhelmine van Bronkhorst-Batenburg

XIV Rene van Chalon.

XIV RENE VAN CHALON.
René, zoon van graaf Hendrik van Nassau en Claudia van Chalon, werd in 1518 geboren en stierf bij 
het beleg van St. Dizier in 1544 kinderloos. In 1540 huwde hij Anna van Lotharingen (geb. 1522, gest. 
1568). Hij werd opgevoed aan het Hof van Karel V en was ridder van het Gulden Vlies. In 1539 werd 
hij drossaard van Brabant, in 1540 stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, in 1543 van 
Gelderland. In 1530 erfde hij van zijn oom Philibert van Chalon het prinsdom Oranje benevens een 
aantal goederen in het graafschap Bourgondië alsmede de stadhouderlijke waardigheid aldaar. Bij 
die gelegenheid nam hij den naam Chalon aan en het devies "Je maintiendrai Chalon", door Willem I 
ver anderd in "Je maintiendrai Nassau", waarvan nog later Nassau werd weggelaten. Hij maakte 
Willem, zoon van zijns vaders broeder Willem tot zijn erfgenaam

1536-1536.2825
Akte, waarbij Karel V René van Chalon aanstelt als luitenant-generaal en 
gouverneur van de graafschappen Bourgon dië en Charolais. Met afschrift en 
afschrift van de akte van aanstelling van Philibert van Chalon dd. 1517.
1531 1 charter en 2 stukken
1536 2 stukken

Reg. nos. 2637 en 2825
1536.2825 1 charter, 1531

Reg. no. 2825

1537.2913 Machtiging van graaf Hendrik van Nassau voor zijn zoon René om hem te 
vervangen als eersten commissaris tot het vernieuwen van de wet en het afhooren 
van de rekeningen te Antwerpen.
1535 1 charter
Reg. no. 2913

1538 Brief van graaf Willem van Nassau aan zijn neef René van Chalon, prins van Oranje.
1542 1 stuk
Reg. no. 3052

1539 Lijst van inkomsten, die wijlen Andrien le Sucre als luitenant over 50 gewapende 
manschappen van den graaf van Nassau had.
c. 1540 1 stuk
André le Sucre wordt vermeld in het jaar 1539 (Reg. no. 2976)

1540 Genealogische aanteekeningen betreffende René van Chalon.
16e eeuw 1 stuk
Dit stuk is afkomstig uit de Collectie Cuypers van Velthoven

XV Willem I, prins van Oranje.

XV WILLEM I, PRINS VAN ORANJE.
1533-1584

1541 Akte van aanstelling van de voogden van Willem van Oranje door den keizer.
1544 1 stuk
Reg. no. 3107

1542 Mandement tot dagvaarding van Franchoise de Lannoy en den prins van Oranje op 
verzoek van den curator van den boedel van Henry de Hornes. Afschrift.
1551 1 stuk
Reg. no. 3249

1543 Contract tusschen den prins van Oranje en den graaf van Rennenberg, proost van 
St. Salvator te Utrecht, ten behoeve van 's prinsen broeder, graaf Hendrik van 
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Nassau.
1566 1 stuk
Reg. no. 3444

1544 Stukken uit het proces contra Hessen over Katzenelnbogen.
eerste helft 16e eeuw 5 katerns
Deze stukken zijn afkomstig uit het gemeentearchief te Breda

1545 Proces-verbaal van opening van het testament van René van Chalon dd. 1544. 
Afschrift van een afschrift van
1570 1 katern
Dit stuk is afkomstig uit de Collectie Cuypers van Velthoven

1546 Oproep voor de dagvaart van de Staten van Brabant.
1556 1 stuk
Reg. no. 3337
Dit stuk is afkomstig uit de Collectie Cuypers van Velthoven

1547 Rekening van Hans van Ypelaer, munitiemeester van den prins van Oranje te 
Geertruidenberg.
over 1 September 1573-14 Juli 1574 1 deel

XVI Symon van Sponheim, graaf van Vianden.

XVI SYMON VAN SPONHEIM, GRAAF VAN VIANDEN.

1548.883 Akte, waarbij 8 personen Symon, graaf van Sponheim en Vianden, beloven een 
burchtvrede te zullen houden met den burcht Byfels als middelpunt en graaf Symon
als negende daarin op nemen.
1400 1 charter
Reg. no. 883

XVII Varia.

XVII VARIA.

1549 Akte van beleening van Cornelis van Bergen met Zevenbergen, Noordeloos, 
Slingeland, den polder Groote Waard, Nieuwkoop, het huis te Heemskerk, het 
ambacht van Luttik-Oosthuizen, Etersheim en Terschelling.
1529 1 stuk
Reg. no. 2778
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Bijlagen

B I J L A G E N
Regesten

REGESTEN
regest_nummer 3731344 Mei 25
regest_beschrijving Willem van Donghen, ridder, zoon van heer Willem van Duvenvoirde, heer van Oisterhout, belooft,
dat hij bij kinderloos overlijden van zijn vader, aan heer Jan van Polanen, heer van de Leck, en zijn broeders zal 
overdragen alle brieven, waarbij zijn vader hun goederen heeft vermaakt, nl. ten behoeve van heer Jan de brieven, 
aangaande het huis en de stad Sinte-Gheerdenberghe, den tijns van Tieselenswairt, groot 500 pond hollandsch 
jaarlijks, 28000 gld. uit het land van Breda, 2000 pond ten laste van de stad Bruessel, de gerechten Almonde, 
Dubbelmonde, Twintichhoeven en Waspijc enz.; ten behoeve van Philips van Polanen een brief van het goed van 
Boutershem te Machgelen en een van het goed te Duffel, en ten slotte een brief ten behoeve van Diederic en Gherairt 
van Polanen.
regest_datering (tot Sinte-Gheerdenberghe des Dinxendaghes in die Pinxterdaghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 2). Met het zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 7351379 Mei 11
regest_beschrijving Reynout, heer van Brederoede en van Ghempe, en Dirc van Pollanen, heer van Asperen, doen 
uitspraak tusschen den heer van de Leck en Breda eener-, en heer Heynric, heer van Montfoert, als echtgenoot van 
Oede van de Leck anderzijds, over de scheiding van de nalatenschap van heer Jan van Pollanen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 3). Met de zegels van Dirc van Polanen en Hendrik van Montfoert in groene was; die van 
Reinout van Brederoede en Jan van Pollanen verloren.
regest_nummer 24641505 December 13
regest_beschrijving Philips, koning van Kastilliën enz., vergunt zijn raad en kamerling Henrick, graaf van Nassouwen, 
Vyanden etc., heer van Breda, Dyest etc., en Franchoise van Savoyen, zijn vrouw, om bij testament te beschikken over 
hun roerende en onroerende goederen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 6). Met rest van het zegel van den koning in roode was.
regest_nummer 14231440, April 11
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Grijmbergen, de Leck en Breda, verzoekt 
aan zijn leenmannen in het land van Grijmbergen, hem de grootte en andere bijzonderheden omtrent de onder deze 
heerlijkheid gelegen leengoederen te willen mededeelen, naar aanleiding van een aanschrijving van den hertog van 
Bourgoignen en Brabant.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 7). Het opgedrukte zegel in groene was verloren.
regest_nummer 14251140 April 27
regest_beschrijving Johan, heer van Bergen op den Zoom en van Glimes, heer van Grijmbergen, verzoekt als voogd 
van zijn broeder Philips van Glimes aan diens leenmannen aldaar opgave te doen van de grootte en andere 
bijzonderheden van hun leenen naar aanleiding van een aanschrijving van den hertog van Bourgoigne en Brabant.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 7). Met opgedrukt zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 14311440 Juli 18
regest_beschrijving Johan van Luxembourg, graaf van Liney en van Guyse, heer van Beaurevoir, geeft ten behoeve van 
den hertog van Brabant een beschrijving van de door zijn echtgenoote, Jehenne van Bethune, ten huwelijk 
medegebrachte heerlijkheid Rumpst, welke hij van den hertog in leen heeft, zonder prejudicie van den graaf van 
Nassau, die beweert, dat Rumpst een achterleen van hem als heer van Gramberge is.
regest_datering (en notre castel de Beaurevoir).
regest_nb Afschrift 1e helft 16e eeuw (Inv.No. 7).
regest_nummer 14321440, Juli 31
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van de Leck en Breda, verklaart, dat hij van den 
hertog van Bourgoengiën en Brabant in leen heeft het land van Breda en een gedeelte van Steenbergen, begrensd 
door Zeelant, Hollant, de Meierij van den Bossche, het Tuernhout, Hoichstraten en Bergen op ten Zoom.
regest_datering
regest_nb 16e eeuwsch afschrift (Inv.No. 7).
regest_nummer 14331440 Juli 31
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassow en Vyanden, heer van Grijmbergen, de Leck en Breda enz., 
oorkondt, dat hij van den hertog van Brabant in leen heeft het land van Grijmbergen met Londerssele en alle andere 
dorpen tot dit land behoorende binnen de hier vermelde grenzen met het recht van "meisseniede" en het recht om 
lombarden te hebben.
regest_datering
regest_nb a) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 7).
regest_nb b) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 7).
regest_nummer 19351470 Mei 17
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regest_beschrijving De heer van Griethuse bericht aan den hertog van Bourgoingnen, dat hij, op diens bevel tot 
lichting van krijgslieden in de leenen en achterleenen van den graaf van Nassau in Holland en Friesland, de 
gedeputeerden van Nassau gesommeerd heeft de leenmannen te dwingen, ieder het bij ordonnantie vastgestelde 
aantal mannen te leveren.
regest_datering (en nostre hostel a la Haye).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 7).
regest_nummer 26811520 October 19
regest_beschrijving Kaerle, Roomsch koning, etc., verbiedt het overdragen van goederen aan geestelijke en kerkelijke 
instellingen in Brabant, Limbourch en Overmaze en het bouwen van kerken, kloosters enz., terwijl onaflosbare renten 
in losbare veranderd moeten worden, en renten niet hooger mogen worden verkocht dan den penning 20.
regest_datering (Tricht).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 7).
regest_nummer 29261536 November 16
regest_beschrijving Karel, keizer, gelast den schout van Breda, om den tot diens gebied behoorenden leenmannen en 
mansmannen te bevelen, aan de commissarissen van den keizer opgaaf te doen van hun leenen, ter taxatie van het 
aantal krijgslieden of de bedragen in geld, die aan den keizer geleverd moeten worden.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift 1e helft 16e eeuw (Inv.No. 7).
regest_nummer 31031544 Juni 10
regest_beschrijving Renatus van Chalon, prins van Oraniën, graaf van Nassauwe etc., vergunt aan de ingezetenen van 
Bütgenbach, wegens de door hen geleden oorlogsschade, de komende vier jaren kolen en andere benoodigdheden tot
een waarde van 800 gulden uit hun gemeenschappelijk bosch, genaamd Ferre Pfannenstertze, te halen, waarvoor zij 
hem na 4 jaar 400 gulden moeten betalen.
regest_datering (Sanct Vijth).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 7). In dorso: "Le Commum boys de Butgenbach et l erelief de Daesbourg de l'abbé de 
Prom".
regest_nummer 31111545 Januari 29
regest_beschrijving Willem, graaf van Nassau, Vyanden, Dietz, Catzenelleboghe etc., heer van Dilemborch etc., 
verzoekt aan den Domeinraad te Breda hem van advies te dienen aangaande het verheffen van de Brabantsche leenen
door zijn zoon, den prins van Oranje, hierbij overzendende een extract uit het leenregister.
regest_datering (Bruessel XVc XLIIII Brabants).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 7).
regest_nummer 27221524 Augustus 14
regest_beschrijving H. de Nassau bericht burgemeesters, schepenen en gerecht van Breda, dat hij zijn 
gecommitteerden tot het bestuur van zijn landen in zijn afwezigheid heeft opgedragen, ten tweeden male met hen te 
spreken over de bescherming van zijn warande, nu zij na de eerste maal nog geen vonnissen hebben gewezen, en 
gelast hun, zijn gecommitteerden te gehoorzamen en te schrijven, wat zij voornemens zijn te doen.
regest_datering (Valledolid).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 8).
regest_nummer 27231524 Augustus 14
regest_beschrijving Henri de Nassau beklaagt zich bij de raden d'Ymmerselles, de Mal en du Sart over het gedrag van 
schepenen van Breda, die weigeren stroopers in zijn warande te straffen volgens de nieuwe naar hun meening 
onrechtmatige keuren; gelast hun van nu af de wet jaarlijks te verzetten en bij de eerstkomende vernieuwing het 
grootste thans zittende deel te vervangen vooral door gegoeden, op wie hij rekenen kan; beveelt, dat Bruheze te 
Steenberghe, die zijn broeder gedood heeft, streng gestraft worde voor het aanvallen en verwonden van den schout 
aldaar, waarna hij zich n.b. ongehinderd te Breda heeft kunnen vertoonen, en draagt hun op om een zekeren Henry de 
Dillenbourg, die door hem onderhouden wordt en aan wien een middelmatig beneficie gegeven is, het eerst 
openkomende beneficie erbij te geven, zoodat hij van dat onderhoud ontlast worde, in afwachting waarvan de 
rentmeester van Breda genoemden Dillenbourg in staat moet blijven stellen, zijn studies te Louvain voort te zetten; 
tot beter onderricht der raden heeft hij van alle beneficies, ter zijner collatie staande, lijsten doen maken, waarop deze 
naar de inkomsten in drie afdeelingen zijn verdeeld; ten slotte vraagt hij inlichtingen over de klachten van den heer 
van Berghen en dringt er op aan, alles in der minne te schikken, daar hij in goede nabuurschap met dezen wil leven.
regest_datering (Valledolid).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 8).
regest_nummer 33131554 Juli 4
regest_beschrijving Guillaume de Nassau gelast den raad Hugues de Maubus en den griffier Michiel Piggen, naar Diest 
te gaan om besprekingen te voeren met de personen, die de hertogin van Arscot daarheen zal zenden over het 
tusschen hem en haar bestaande geschil, en vandaar naar Brucelles te gaan om bij die van de Financiën te klagen over 
het onrecht, dat de rentmeester Renoy hem in zijn visscherijen in Hollande aandoet.
regest_datering (Du camp à Sarmolin).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 8).
regest_nummer 3491342 October 3
regest_beschrijving Katheline van Brederode, vrouwe van Pollanen, belooft haar zoon, heer Jan van Pollanen, en haar 
zwager, heer Willem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, niet te zullen hertrouwen of haar kinderen te onterven 
van eenig goed van hun vader en niets te doen zonder overleg met hen beiden.
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regest_datering ('sDonredaechs na Sente Remeis'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 9). Met de zegels van de oorkondster, haar zoon, heer Arnt van Arkel, heer Jacob van der 
Binchorst, baljuw van Rijnland, heer Diederic van Mathenesse, ridders Arnt van den Dorp en Heinric heer Diederixz., 
knapen, in groene was, min of meer geschonden.
regest_nummer 3591343 Augustus 7
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynegouwen, Hollant enz., gelast zijn baljuwen en schouten, de goederen te 
beschermen van heer Jan van Polanen, heer van de Leck, wien hij gelast heeft met hem mede te gaan naar het Heilige 
Graf.
regest_datering (Duras des Donresdaghes na Sinte Pieters dach inghaende Oegst).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 10). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 4011346 Augustus 10
regest_beschrijving Margriete, keizerin, gravin van Heynegouwen, Hollant enz., bevestigt haar kamerling, heer Willem 
van Duvenvorde, heer van Oesterhout, in al zijn Hollandsche goederen als oversterfelijke leenen.
regest_datering (in den Haghe).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 11). Het zegel van de oorkondster verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1347 Maart 25 (Reg.No. 417).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1347 Juni 29 (Reg.No. 423).
regest_nb d) Opgenomen in den brief dd. 1350 (Reg.No. 479).
regest_nb e) Opgenomen in den brief dd. 1350 (Reg.No. 480).
regest_nb f) Opgenomen in den brief dd. 1350 (Reg.No. 481).
regest_nummer 4231347 Juni 29
regest_beschrijving Schepenen, raad en stad van Sente-Gheerdenberghe geven vidimus van den brief dd. 1346 
Augustus 10 (Reg.No. 401).
regest_datering (oppe Sente Pieters ende Sente Pauwels dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 11). Het stadszegel verloren.
regest_nummer 4151347 Februari 8
regest_beschrijving Willem, hertog van Beyeren, verbeider van Holland enz., bevestigt alle brieven, die heer Jan van 
Pollanen, heer van de Leck, van zijn voorvaderen, graven van Holland, heeft gekregen.
regest_datering (tot Sente-Geertrudenberghe des Donredaghes na Onser Vrouwen dach purificatio dusent 
driehondert ses ende viertich).
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1357 Mei 19 (Reg.No. 555).
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1394 October 3 (Reg.No. 827).
regest_nb c) Authentiek afschrift van c. 1550 (Inv.No. 717).
regest_nb d) Afschrift (c. 1550) (Inv.No. 717).
regest_nummer 5551357 Mei 19
regest_beschrijving Deken en kapittel van Breda geven vidimus van den brief dd. 1347 Februari 8 (Reg.No. 415).
regest_datering (des Vriedaghes na Assenciën dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 12). Met rest van het zegel van de oorkonders in groene was.
regest_nummer 8001390 Mei 14
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, graaf van Holland enz., bevestigt als graaf den heer van de Leck en 
Breda in het bezit van alle goederen, die hij hem eertijds als ruwaard heeft gegeven.
regest_datering (in den Haghe).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 13). Met (geheim?) zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb b) Authentiek afschrift van c. 1550 (Inv.No. 717).
regest_nb c) Afschrift van c. 1550 (Inv.No. 717).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris III, bl. 565.
regest_nummer 7971390 Mei 13
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., bevestigt ten behoeve van den heer van de 
Leck en Breda alle brieven, die deze van vorige graven van Hollant gekregen heeft.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1394 October 3 (Reg.No. 827).
regest_nb b) Authentiek afschrift c. 1550 (Inv.No. 717).
regest_nb c) Afschrift c. 1550 (Inv.No. 717).
regest_nummer 8271394 October 3
regest_beschrijving Philips van Wassenaar, burggraaf van Leyden, Diederic van der Lecke, Willem, heer van 
Oesterhout, Diederic van Wassenaar, Jan van Heymstede, Jan van den Camp, ridders, burgemeesters, schepenen en 
raad van Breda, Zebrecht Tierloet, Willem van Oesterzeel en Diederic de Roever geven vidimus van de brieven dd. 1346
Augustus 20, 1347 Februari 8 en 1390 Mei 13 (Reg. Nos. 403, 415 en 797).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 14). De zegels van de eerste drie oorkonders verloren, die van de anderen en het stadszegel 
van Breda in groene was en geschonden.
regest_nummer 8381395 April 11
regest_beschrijving Willem van Beyeren, Henegouwe en Holland, graaf van Oestervant, belooft, dat hij, wanneer de 
grafelijkheid van Holland aan hem mocht komen te vervallen, jonkvrouw Johanna van de Leck zal stellen en 
handhaven in het bezit van alle goederen, die haar vader van zijn voorouders in leen hield.
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regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 16). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1405 Maart 23 (Reg.No. 921).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1406 Februari 7 (Reg.No. 927).
regest_nb d) Afschrift (c. 1550) (Inv.No. 717).
regest_nummer 9211405 Maart 23
regest_beschrijving Deken en kapittel van de kerk van Sente Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1395 April 
11 (Reg.No. 838).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 16). Met rest van het zegel van het kapittel in groene was.
regest_nummer 9271406 Februari 7
regest_beschrijving Deken en kapittel van de kerk van Sente Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1395 April 
11 (Reg.No. 838).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 16). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 8471396 April 11
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., herstelt de jonkvrouwe van de Leck in alle 
goederen, waarop hij, naar aanleiding van ongegrond gebleken beschuldigingen beslag had doen leggen en neemt die 
goederen in bescherming gedurende haar minderjarigheid.
regest_datering (in den Hage MCCC sesse ende tnegentich na den lope van onsen Hove).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 17). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb Het Paaschjaar 1396/1937 begon met 11 April; het is dus mogelijk, dat hier 1937 bedoeld is.
regest_nummer 9101404 Maart 18
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., beleent Engelbrecht, jonkgraaf van 
Nassauwen, en Johanna, vrouwe van de Leck en Breda, met de leengoederen, die haar vader had, behoudens 300 
oude schilden uit het rentmeesterschap van Kenemerlant, bewezen op het goed Vroenregheest, en 44 morgen land bij
Delf geheeten de Hernisch.
regest_datering (in den Hage dusent vierhondert ende drie na den lope van onsen Hove).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 18). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1418 Februari 28 (Reg.No. 1087).
regest_nb c) Afschrift (c. 1550) (Inv.No. 717).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris III, bl.788.
regest_nummer 10871419 Februari 28
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1404 Maart 18 (Reg.No. 
910).
regest_datering (na den lope sHoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 18). Met rest van het kapittelzegel in bruine was.
regest_nummer 10631417 Augustus 1
regest_beschrijving Jacob, hertogin van Beyeren, gravin van Holland enz., bevestigt Engelbrecht, graaf van Nassouwe, 
heer van de Leck en Breda, en Johanna in hun Hollandsche leenen.
regest_datering (Giervliet).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 19). Het zegel van de oorkondster verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in de brieven dd. 1419 Februari 28 (Reg.No. 1088).
regest_nb c) Afschrift (c. 1550) (Inv.No. 717).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris IV, bl. 411.
regest_nummer 10881419 Februari 28
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1417 Augustus 1 
(Reg.No. 1063).
regest_datering (na den loop 's Hoofs van Ludick).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 19). Het kapittelzegel verloren.
regest_nb b) Oorspr. (Inv.No. 56). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 11641422 Februari 3
regest_beschrijving Jan van Glimes, heer van Bergen opten Zoom, Grimbergen en Mellijn, en Costijn van Kets, Jan 
Bachelere en Willem Noyts, schepenen van Antwerpen, Gielis van der Stoct, secretaris van Loeven, Wouter van der 
Bulct, secretaris van Bruessel, Jan van der Voirt, secretaris van Antwerpen, en Merten van Zoemeren, secretaris van 's-
Hertogenbosch, oorkonden, dat Florens van Borssele, heer van Zulen en Sinte Mertensdijck, heer Philips van Borssele, 
heer van Cortkene, heer Vranck van Borssele en heer Arnt, heer van Leyenberch, raadslieden van hertog Johan van 
Beieren, zoon van Hollant enz., en door hem gemachtigd om het bestand tusschen hem en den graaf van Lyney en 
Saintpoul te verlengen, Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, hebben beloofd te zullen getuigen, 
dat hij zich bij de bezegeling op 31 Januari alle vrijheid van handelen heeft voorbehouden, wanneer de hertog hem zijn 
schulden niet afbetaalt en zijn renten uit Hollant hem nog langer worden onthouden.
regest_datering (Bergen opten Zoom dusent vierhondert een ende twintich na gewoenten des Hoifs van Camerick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 20). Met zegel van Jan van Glimes in bruine was en geschonden; de zegels van de 
secretarissen van Antwerpen, Brussel en 's Hertogenbosch verloren; die van de overige oorkonders in groene was.
regest_nummer 13121433 April 21
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regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgondië enz., bevestigt Engelbrecht, graaf van Nassouwe en Vyanden, heer 
van de Leck en Breda, in de Hollandsche leenen van zijn vrouw Johanna.
regest_datering (Rotterdam).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 21). Met rest van het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1446 Januari 12 (Reg.No. 1520).
regest_nb c) Authentiek afschrift (c. 1560) (Inv.No. 717).
regest_nb d) Afschrift (c. 1550) (Inv.No. 717).
regest_nummer 15201446 Januari 12
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Breda geven vidimus van den brief dd. 1433 April 21 
(Reg.No. 1312).
regest_datering (na costume des Hoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 21). Met geschonden stadszegel in groene was.
regest_nummer 17391456 Mei 31
regest_beschrijving Phillips, hertog van Boergoengiën enz., beleent zijn kamerling Jan, graaf van Nassou, na overlijden 
van diens moeder, met de hofstad van Pollanen, met den ouden Hof en met 28 morgen land in Monster, den ouden 
molen aldaar en den windmolen te Voswijck, de ambachtsheerlijkheid van Monster, Naaldwijck, Rijswijck en heer 
Willemsveen; een aantal tienden in Monsterambacht, waaronder die van Loisduynredijck, 2 stukken land, elk groot 10 
morgen aldaar, eenige tienden en andere inkomsten te heer Willemsveen, Rijswijck en Maeslant, het huis in de Lier 
met 62 morgen land, afkomstig van Hughelijn uter Lyer, met een tiende, de ambachtsheerlijkheid van Capelle met 
hofstede, 24 viertel land en tienden, de hofstede, waar het huis te Heemskerck op stond, met 14 viertel land aldaar op 
Hogendorp en 71 geerzen land, een molenwerf, het groote en het kleine Vrijtgors, 45 mat madeland en 2 geerzen op 
de Akermade, de ambachtsheerlijkheid van Heemskerck en Castrikom en van Ryderkerck, de hooge heerlijkheid van 
Leckerkerck, Zuytbroek, Crimpen op de Ysel, Crimpen op de Marwede, Ouderkerck, Berkoude en Achterbroeck, voorts 
van Nuweleckerlant, Ghybelant, Brantwijck, Blaskijnsgrave en Strevelant, Almonde, Dubbelmonde, Twijntichhoeven, 
Stantheezen met de moeren boven Stantheezen met de moeren boven Stantheezen tot de Brabantsche grens en van 
Over-Waspyc; 12 hoeven moer tusschen Stevensambacht en Tilburch, de ambachtsheerlijkheid van Driemylen, het 
Geerlant aldaar, groot 27 morgen, en eenige tienden en renten, afkomstig van Goedelt van Driemylen, en de 
heerlijkheid van de Nuwervaert.
regest_datering (in onsen Hove van den Hage in Hollant).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 22). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nb b) Authentiek afschrift van 1548, nogmaals geauthentiseerd in 1551 (Inv.No. 58).
regest_nb c) Authentiek afschrift van het afschrift van 1551 (Inv.No. 717).
regest_nb d) Authentiek afschrift van het afschrift van 1548 (Inv.No. 717).
regest_nummer 19871475 Maart 4
regest_beschrijving Karel, hertog van Bourgoengiën enz., beleent Engbrecht, graaf van Nassouw, heer van Breda enz., 
met de leenen, die deze van zijn vader geërfd heeft en in Hollant gelegen zijn nl. de hofstad van Pollanen met 28 
morgen land in Monster, den windmolen aldaar en den wind te Voswijc, de ambachtsheerlijkheid van Monster, 
Naildwijc, Rijswijck en Heer-Willemsveen met een aantal tienden en stukken land aldaar en in Maeslant; het huis in de 
Lyere met 62 morgen land, de ambachtsheerlijkheid van Capelle, de hofstede, waarop het huis te Heemskerck stond, 
met hoog en laag gerecht, 14 viertel land op Hogendorp aldaar, het Groote en het Kleine Vrijtgors benevens andere 
stukken land, de ambachtsheerlijkheid van Heemskerck en Castrichom, de ambachtsheerlijkheid van Ryderkercke, de 
hooge heerlijkheid van Leckerkerck, Zuytbroeck, Crimpen op de Yssel, Crimpen op de Merwede, Ouderkerck, Bercoude,
Achterbroeck, Nuweleckerlant, Ghybelant, Brantwijc, Blaskijnsgrave, en Strevelant, Almonde, Dubbelmonde, 
Twintichhoeven en Stantheezen, de moeren boven Stantheezen, waarover twist was tusschen de stad Sinte-
Geertruydenberge en den heer van Oosterhout, met de ambachtsheerlijkheid, de ambachtsheerlijkheid met het 
gerecht van Over-Waspijc, 12 hoeven moer, begrensd ten noorden door Stevensambacht, ten zuiden door Tilburch, ten
oosten door Loon, zoover als het graafschap Holland strekt, het ambacht van Driemilen, het Gheerlant aldaar, groot 27
morgen, en de heerlijkheid Nuwervaert, allen met tienden enz.
regest_datering (duysent vierhondert vier ende tseventich na den loop van onsen Hove).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 23). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nb b) Authentiek afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 24511504 Juli 28
regest_beschrijving Phelips, aartshertog van Oistenrijcke, enz., beleent Heynrick, graaf van Nassou, met de leenen, die 
hij geërfd heeft van zijn oom graaf Engelbrecht, hierbij gespecificeerd ).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 24). Met zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 26941521 September 11
regest_beschrijving Het Hof van Holland, uitspraak doende tusschen den graaf van Nassou, heer van Breda, 
impetrant, en mr. Adam van Nispen, gedaagde, ontzet den laatste uit zekere niet nader omschreven leenen ten 
behoeve van den graaf van Nassou en veroordeelt hem in de kosten.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 25).
regest_nummer 29921539 November 5
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regest_beschrijving Kaerle, keizer enz., beleent René van Chalon en Nassou, prins van Orangiën, met de leenen, die 
deze geërfd heeft van zijn vader graaf Heyndrick van Nassou n.l. stad en land van Huesden, de Zwaluwe, Polanen enz. 
(zie Reg.No. 1987).
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 26). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nb b) Afschrift (c. 1550) (Inv.No. 819).
regest_nummer 31141545 Mei 18
regest_beschrijving Karel, Roomssch keizer enz., beleent Willem, prins van Oraengien, graaf van Nassou, Vianden, 
Dietz, Caltsenelleboge enz., met de heerlijkheden, door hem geërfd van René van Chalon, graaf van Nassou, prins van 
Oraengiën enz., nl. stad en land van Huesden, de hofstad Polanen enz., de Loesduynredijcksche tiende te Monster enz. 
(Verder als in Reg.No. 1987).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 27). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 3971346 Mei 10
regest_beschrijving Margriete, keizerin, gravin van Heynnegouwen, Hollant enz., geeft een privilege aan Zuythollant.
regest_datering (in die Haghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 28). De zegels van de oorkondster en van Jan van Heynnegouwen, heer van Byamont, 
verloren.
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 708.
regest_nummer 19881475 Maart 4
regest_beschrijving Charles, hertog van Bourgoingne etc., oorkondt, dat Engelbert, graaf van Nassouw en Vianne, heer
van Breda, den leeneed heeft afgelegd voor de heerlijkheid Breda en verdere Brabantsche leenen, die hij van zijn vader
geërfd heeft.
regest_datering (en notre siège devant Nuyss l'an de grâce mil CCCC soixante quatorze).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 29). Met geschonden zegel met contrazegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 31101545 Januari 23
regest_beschrijving Kaerle, keizer etc., beleent Willem, prins van Oraignen, graaf van Nassou etc., in het bijzijn van zijn 
vader, graaf Willem van Nassou, en zijn voogden, heer Jan van Merode en Claude Bouton, heer van Corbaron, ridders, 
ingevolge het testament van René van Chalon, prins van Oraignen, graaf van Nassou, heer van Breda etc., met stad en 
land van Breda met de stad Steenbergen c.a., stad en land van Sichene, tol en doorgang van Diest, het burggraafschap 
van Antwerpen, de heerlijkheden Herstal en Grimbergen, Rumpst, het dorp Zundert, de heerlijkheid Gageldonck, de 
helft van het dorp Meerhout, de andere helft met Vorst, het dorp Holede, de heerlijkheid Assche, de hofstad 
Wayenberghe met 8 bunder land en 9 bunder land te Wolmerssem.
regest_datering (Bruessel duysent vijfhondert ende vierenveertich nae costume van scrivene in onsen Hove van 
Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 30). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 31671548 April 20
regest_beschrijving Kaerle, keizer enz., verklaart op verzoek van heer Jan, heer van Merode, en Claude Bouton, heer 
van Corbaron etc., voogden van den minderjarigen Willem, prins van Oraignen, graaf van Nassou etc., den 15en Januari
1539 beleend is met stad en land van Breda en de stad Steenbergen c.a., het burggraafschap van Antwerpen c.a., het 
dorp Zundert c.a., land en heerlijkheid van Herstal, de heerlijkheid Gageldonck, stad en land van Sichen, tol en 
doorgang van Diest, de helft van het dorp Meerhout met hooge rechtspraak, de andere helft van Meerhout en Vorst 
geheel, het dorp Holede, het land van Assche, de hofstad van Waienberg met 8 bunder land en 9 bunder land te 
Wolmerssem.
regest_datering (Bruessel nae Paesschen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 31). Met geschonden zegel met contrazegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 32061550 April 29
regest_beschrijving Het Leenhof van Brabant oorkondt, dat heer Willem, prins van Oraignen, graaf van Nassou etc., 
den leeneed heeft afgelegd voor stad, land en huis van Breda, de stad Steenbergen, het burggraafschap van 
Antwerpen, de heerlijkheid Rumpst, land, slot en stad van Zichem, tol en doorgang van Diest, de heerlijkheden 
Herstal, Assche en Grimbergen, het dorp Zundert met zijn heerlijke rechten, de heerlijkheid Gageldonck, de helft van 
het dorp Meerhout en Vorst geheel, het leen van het dorp Meerhout, het dorp Holede, de hofstad Wayenberghe met 8 
bunder land en 9 bunder land te Wolmerssem.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 32).
regest_nummer 24221502 December 28
regest_beschrijving Philips, aartshertog van Oestrijcke etc., hertog van Brabant etc., gelast ten behoeve van zijn 
stadhouder-generaal Engelbrecht, graaf van Nassouw, Vianden etc., als eigenaar van de heerlijkheden Dyest, Zichen, 
Meerhout, Vorst, Holarde, het burggraafschap van Antwerpen, stad en land van Breda, Oisterhout, Dommelen (I. 
Dongen) en Grimbergen, allen, die in Brabant of Overmaze leenen of achterleenen van den graaf hebben, daarvan een 
staat te laten inleveren, opdat er nieuwe leenregisters gemaakt kunnen worden.
regest_datering (Dyest na costume ons Hoofs van Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 33). Het zegel van den oorkonder verloren. In dorso verklaringen, dat het bevel te Leuven en
te Antwerpen resp. 24 Juli en 4 October 1503 is afgekondigd.
regest_nummer 26401517 October 24
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regest_beschrijving Kaerle, koning etc., hertog van Brabant etc., gelast ten behoeve van Henrick, graaf van Nassou, 
Vianden etc., als heer van Breda, allen, die leenen of achterleenen van den graaf hebben, daarvan opgave te doen, 
opdat nieuwe leenregisters gemaakt kunnen worden.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 33). Met geschonden minoriteitszegel van den oorkonder in roode was, met contrazegel.
regest_nummer 7751386 December 8
regest_beschrijving Broeder Bouden, prior, en convent van de Karthuizers bij Sente-Gheertrudenberghe geven 
vidimus van den brief dd. 1334 Juni 18 (Reg.No. 246).
regest_datering (Des Woensdaechs voor Sente Luciën dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 34). Met afgesleten conventszegel in bruine was.
regest_nummer 7921388 Juli 6
regest_beschrijving Broeder Willam, prior van Monichuysen van de Karthuizers bij Aernnem, geeft vidimus van den 
brief dd. 1324 April 25 (Reg.No. 162).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 34). Met zegel van den prior in bruine was.
regest_nummer 7931388 Augustus 14
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sinte Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1328 Mei 11 (Reg.No. 
193).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 34). Met geschonden zegel van het kapittel in groene was.
regest_nummer 761295 November 6
regest_beschrijving Florens, graaf van Hollant, enz., beleent Philippe van Duvenvorde met het goed van Polaen als 
recht erfleen.
regest_datering (des Zonnendaeghs naest Alre Heylighen dach in Middelburgh).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 37). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1305 November 6 (Reg.No. 91).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 922.
regest_nummer 911305 November 6
regest_beschrijving Elysabeth, abdis van Rensborch, en Mabelie, abdis van Loesdunen, geven vidimus van den brief 
dd. 1295 November 6 (Reg.No. 76).
regest_datering (des Saterdaghes na Alre Heylighen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 37). De zegels der beide oorkondsters verloren.
regest_nummer 3511342 December 18
regest_beschrijving Willam, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., beleent heer Jan van Polanen, ridder, met het 
ambacht van Naeldwijc gedurende zijn leven, na opdracht door heer Didderic van Brederode.
regest_datering (in de Haghe des Woensdaghes na Sente Luciën dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 38). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 1131311 September 17
regest_beschrijving Dideric van den Wale geeft Jan van Pollanen den molen te Voswijc in Monsterambacht, dien hij 
gekocht heeft van den graaf van Hollant, op voorwaarde, dat Jan van Pollanen hem er mede beleenen zal.
regest_datering (op Zente Lambracht dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 39). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 1521322 Mei 15
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynegouwen, Hollant enz., verkoopt aan Jan van Polanen, knaap, 2 stukken 
korentiende en de vlastiende in Monsterambacht als leen.
regest_datering (Tordrecht des Zaterdaghes na Sinte Servays' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 40). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 931306 Maart 30
regest_beschrijving Willaem, graaf van Henegouwen, Holland enz., verkoopt aan Dieric van den Wale half de 
poldertiende en het vierendeel van de groote tiende op de geest in Monsterambacht als leen, bij kinderloos overlijden 
te vererven op zijn neef Jan van Polanen.
regest_datering (in die Haghe M driehondert ende vive des Woensdaghes na Palmen Paisken).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 41). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 1541323 Mei 17
regest_beschrijving Willaem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., beleent Jan van Polanen, knaap, na opdracht 
door dezen, met den windmolen en het recht van den wind te Monsterambacht alsmede met het vierendeel van de 
geesttiende, de helft van de poldertiende en de tiende, die hij van Jan van Alphen heeft gekocht, met toezegging, dat 
deze leenen evenals Monsterambacht, bij gebreke van zoons op zijn dochter zullen vererven.
regest_datering (Parijs des Dinxendaghes na Sinte Servaes' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 41). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb Gedrukt, maar onvolledig, bij v. Mieris II, bl. 317.
regest_nummer 3401342 Januari 15
regest_beschrijving Willaem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., beleent heer Jan van Polanen met een 
korentiende en de smaltiende in den Poeldijc bij de kapel in diens ambacht gelegen, na opdracht door Bertolomeus 
Doenvoet.
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regest_datering (tote Sente-Gertrudenberghe sDinxdaghes na Sente Ponsetiaens dach dusent driehondert een ende 
viertich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 42). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 33491557 Juni 10
regest_beschrijving Phillips, koning van Castilliën enz., beleent Willem, prins van Oraengiën, graaf van Nassou enz., 
met de helft van een korentiende in Monsterambacht, geheeten de Loesduynredijckstiende, waarvan deze de andere 
helft reeds bezit, op voorwaarde, dat hij daarvan jaarlijks 10 pond vlaamsch betaalt, en na opdracht door mr. Cornelis 
Suys, raad in het Hof en de Leenkamer van Hollandt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 43). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 35241580 October 8
regest_beschrijving Willem van Berendrecht, gecommitteerde van Jan Ree van Utrecht, heer van den Tempel, 
stadhouder van de leenen en rentmeester van de domeinen van de Leck en Polanen, verzoekt Michiel Pigge, raad van 
zijn Excellentie te Breda, onder toezending van een memorie en van 3 lijsten van stukken en registers, in het jaar 1527 
door den heer van Malle, als stadhouder van de leenen, en den griffier Vierling ontvangen uit het sterfhuis van den 
rentmeester van Dullekom, hem de in de memorie vermelde registers te zenden tot het terugvinden van verduisterde 
leenen.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 49).
regest_nummer 15111445 November 27
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassauw en Vyanden, heer van de Leck en Breda, beleent Heynric, heer van 
Naildwijck en Capelle, erfmaarschalk van Hollant, met de ambachtsheerlijkheid van Naildwijck, te verheergewaden 
met 8 rijnsche guldens.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1445 November 28 (Reg.No. 1512).
regest_nummer 15121445 November 28
regest_beschrijving Heynric, heer van Naeldwijck en Capelle, belooft zich te zullen houden aan de voorwaarden, 
gesteld in de beleeningsakte dd. 1445 November 27 (Reg.No. 1511), hierin geïnsereerd.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 50). Met de zegels van jonkvrouw Willem van Egmond en Wateringen jonkvrouw van 
Naeldwijck, moeder, en Albrecht van Naeldwijck, oom van den oorkonder. Hierbij ingesloten een stuk papier, waarop 
met de hand van Piggen geschreven staat, dat hierbij een door J. de Strepen geteekend billet had gelegen, 
inhoudende, dat in het jaar 1532 graaf Hendrik van Nassau, op het verzoek van heer Robrecht van Aremberg om 
gecontinueerd te worden in het leen, geantwoord had, dat hem 50 rijnsche guldens jaarlijks geboden waren in plaats 
van 8, welk billet in November 1557 aan de prinses van Oranje was gegeven om het aan de vrouwe van Arenberch te 
toonen, in wier handen het gebleven was.
regest_nummer 4031346 Augustus 20
regest_beschrijving Margriete, keizerin, gravin van Holland enz., bevestigt heer Jan van Pollanen, heer van de Leck, in 
het bezit van alle goederen, die hij van de grafelijkheid van Hollant in leen houdt, en bovendien in zijn huis te 
Eemskerke met het hooge gerecht van alle zaken, voorvallende binnen de buitenste gracht van dat huis.
regest_datering (in den Hage des Zondaegs voir Sinte Bartholomeus'dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 51). Met geschonden zegel met contrazegel van de oorkondster in roode was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1394 October 3 (Reg.No. 827).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1417 Juli 3 (Reg.No. 1061).
regest_nummer 10611417 Juli 3
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1346 Augustus 20 
(Reg.No. 403).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 51). Met rest van het kapittelzegel in bruine was.
regest_nummer 7311379 Februari 8
regest_beschrijving Reynoud, heer van Brederode en van Genipe, en Dideric van Pollanen, heer van Asperen, uitspraak
doende tusschen heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda eener-, en zijn broeders Philips, Heynric, Willem en 
Dieric anderzijds, over de scheiding van de nalatenschap huns vaders, wijzen aan ieder der jongere broeders een som 
gelds toe en aan Dieric bovendien de dorpen Castrichem en Heemskerc met de hofstad, geheeten Haerlem, op 
voorwaarde, dat de heer van de Leck heer blijft van alle goederen en deze bij kinderloos overlijden der broeders aan 
hem terugkomen.
regest_datering (na custume des Hoefs van Ludic).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 52). De zegels der beide oorkonders verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1430 Februari, welke aan het oorspr. is vastgehecht (Reg.No. 1271).
regest_nummer 12711430 Februari 7
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sinte Marie in Breda geven vidimus van den brief dd. 1379 Februari 8 
(Reg.No. 731).
regest_datering (na den loop 's Hoefs van Ludich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 52). Met kapittelzegel in groene was. Hieraan is vastgehecht de oorspronkelijke brief dd. 
1379 Februari 8.
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regest_nummer 2321332 Maart 5
regest_beschrijving Diric van Zweten verkoopt aan heer Jan van Pollanen 30 achtste deelen rogge zaailand en 5 
gemeten grasland te Heemskerck in de woning, die heer Heynric van Heemskerck heeft toebehoord, en zijn broeders 
Harman en Hughe stellen zich borg.
regest_datering (des eerstes Donresdaghes in die Vasten).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 53). Met rest van het zegel van den oorkonder en met dat van Harman van Zwieten in 
groene was.
regest_nummer 3941346 Maart 15
regest_beschrijving Margriete, keizerin, gravin van Heynnegouwen, Holland, enz., bevestigt heer Jan van Pollanen, 
heer van de Leck, in het bezit van alle goederen, behoorende tot de heerlijkheid van de Leck en door hem gekocht van 
haar broeder graaf Willem, nl. Riederkerke, Leckerkercke, Crimpen op de Ysel, Crimpen op de Meerwede, Ouderkercke, 
Zuudbroeke, Streveland, Brandewijc, Ghibeland en Blaskensgrave.
regest_datering (dusent driehonder vive ende viertich).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1346 Maart 25 (Reg.No. 396).
regest_nummer 3961346 Maart 25
regest_beschrijving Willem van Rolland, abt van Egmont, geeft vidimus van den brief dd. 1346 Maart 15 (Reg.No. 394).
regest_datering (Mo CCCo vive ende viertich des Zatersdaghes op Onser Vrouwen dach verholen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 54). Met het abtszegel in groene was.
regest_nummer 5471356 December
regest_beschrijving De heer van de Leck antwoordt den graaf van Holland met betrekking tot de aanspraken, die de 
heer van Arkel maakt op twee "villettes campeisters" in zijn heerlijkheid gelegen, dat de graaf met heer Johan de 
Haynnaut, heer van Biaulmont, e.a. leden van zijn raad eertijds bevonden hebben, dat die aanspraken onrechtmatig 
waren, dat de heer van Arkel zich daarop tot de gravin van Holland enz. gewend heeft, die den heer van Biaulmont 
opdroeg uitspraak te doen en dat, wanneer aan die uitspraak in geen enkel opzicht gevolg is gegeven, hij bereid is te 
bewijzen, dat zulks niet aan hem ligt, waarom hij verzoekt in zijn rechten gehandhaafd te worden.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 55). Op hetzelfde blad de akte van denzelfden datum (Reg.No. 548). Dateering in verband 
met Reg.No. 546.
regest_nummer 5481356 December
regest_beschrijving Jehan van Pollanen, heer van de Leck, antwoordt (den graaf van Holland), met betrekking tot de 
goederen van de Leck, dat hij die als naaste verwant van heer Heynri, laatsten heer van de Leck, na wiens overlijden zij 
bij gebrek aan mannelijke nakomelingen aan den graaf waren vervallen, heeft gekocht van graaf Willem, blijkens den 
brief, die daarvan is en waarin hem het bezit gewaarborgd wordt, voor een bedrag, dat heer Jan van Culemborch, aan 
wien de heerlijkheid eveneens werd aangeboden, te hoog was.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 55). Geschreven op hetzelfde blad als de akte van denzelfden datum (Reg.No. 547).
regest_nummer 11201421 Maart 6
regest_beschrijving Johan, hertog in Beyeren, oorkondt, dat bij den vrede, gesloten tusschen hem eener-, en den graaf
van Simpoel en het land van Brabant anderzijds, mede is overeengekomen, dat, als Engelbrecht, graaf van Nassow, 
heer van de Leck en Breda, den heer van Culemborch in rechten zal aanspreken om de heerlijkheid van de Leck met 
allen achterstal enz. terug te krijgen, hij hem daarin steunen zal evenals bij het herstel van de dijken in die heerlijkheid, 
en dat hij hem in het genot van al zijn leenen zal laten, doch dat deze brief geen verandering brengt in de zaak van 
Sinte-Geerdenberge.
regest_datering (des Donredages nae den Sonnendach Letare Jherusalem die was sess dage in Marte int jair ons Heren
dusent vierhondert ende twintich na den lope van onsen Hove).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 57).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris IV, bl. 571.
regest_nb 1 charter en 1 afschrift.
regest_nummer 11431421 Juli 1
regest_beschrijving Jan van der Sijdwijn, baljuw van Zuutholland, en welgeboren mannen verklaren, dat Engelbrecht, 
graaf van Nassouwe, heer van de Leck en Breda, in het bezit zal blijven van de heerlijkheid de Leck, totdat iemand zijn 
beter recht bewijst, en laten verstek gaan tegen Hubrecht, heer van Culemborch en Ackoy.
regest_datering (des Dinxdaeghs na Sinte Jans dach Baptisten te mydsomer).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1422 Juli 15 (Reg.No. 1169).
regest_nummer 11691422 Juli 15
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sinte Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1421 Juli 1 (Reg.No. 
1143).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 57). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 4591349 September 1
regest_beschrijving Gheenken Woutersz. doet afstand van zijn aanspraken op het ambacht van Bercoude, de tienden, 
die hij daar bezat, en de meent, geheeten Scapekens Zijdwinde.
regest_datering (in den Haghe des Dinxendaghes na Sente Jans dach Decollatio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 59). Met resten van de zegels van Coene van Gaspaerde en Jan Vlamijnc, mannen van den 
heer van de Lek, in groene was.
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regest_nummer 8611398 Maart 31
regest_beschrijving Deken en kapittel van Oudemonster te Utrecht geven aan heer Heinric van der Lecke, heer van 
Heeswijc, als voogd van Johanna, vrouwe van de Leck en Breda, in erfpacht de visscherij in de Leck van de Oude kerk 
tot de sluizen bij Bergerkerck en bij Streeflant tot Heerwaert, eertijds door Pouwels Pouwelsz., tollenaar van Ammers, 
verkocht aan heer Johan van Pollanen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 60). Het zegel van den Oudemunster verloren.
regest_nummer 10061413 October 1
regest_beschrijving Willem, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., beleent zijn raad Engelbrecht, graaf van Nassow,
heer van de Leck en Breda, met de hooge heerlijkheid van Leckerkerc met het dijkgraafschap, zooals graaf Willem die 
tot nu toe bezeten heeft, tot een dergelijk leen als het land van de Leck.
regest_datering (in den Hage op Sinte Baven dach).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1420 Maart 15 (Reg.No. 1104).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris IV, bl. 255.
regest_nummer 11041420 Maart 15
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sente Mariën te Breda geven vidimus van den brief dd. 1413 October 1 
(Reg.No. 1006).
regest_datering (na coustume 's Hoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 61). Met kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 5691358 October 13
regest_beschrijving Aelbrecht van Beyeren, ruwaard van Hollant enz., machtigt Jhanne van Pollanen, heer van de Leck 
en Breda, in zijn heerlijkheid van de Leck een gewaard rechter aan te stellen, na uitspraak vazn den Raad voor 
Henegouwen, Hollant en Zeelant en de steden van Hollant en Zeelant, waarbij hij in het bezit van deze heerlijkheid 
wordt gehandhaafd, totdat hij er met recht uitgewonnen wordt.
regest_datering (te Sente-Gheerdenberghe des Zaterdaghes na Sente Vyctors dach).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1379 Januari 7 (Reg.No. 730).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris III, bl. 64.
regest_nummer 7301379 Januari 7
regest_beschrijving Deken en kapittel van Onser Vrouwenkerk te Breda geven vidimus van den brief dd. 1358 October 
13 (Reg.No. 569).
regest_datering (na custume des Hoves van Ludijc).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 62). Het zegel van deken en kapittel verloren.
regest_nummer 10961419 October 31
regest_beschrijving Willem van Renen, proost van Embric en domscholaster te Utrecht, erkent ontvangen te hebben 
van Engelbrecht, graaf van Nassou, heer van de Leck etc., 150 fransche schilden als achterstallige pacht van zijn tienden
in Leckerkerc en 60 rijnsche guldens als maningskosten.
regest_datering (op Alregoidsheyligen avont).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 64) het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 12071424 Juni 8
regest_beschrijving Prior en convent van St. Michiel buiten Scoenhoven nemen in erfcijns van jonker Engelbrecht, 
graaf van Nassouw, heer van de Leck en Breda, en Johanna, een stuk land, geheeten de Donc, in de parochie van 
Brantwijc.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 65). Het conventszegel verloren.
regest_nummer 8651399 Maart 31
regest_beschrijving Dirc van Pollanen, heer van Asperen, verklaart ontvangen te hebben van heer Heinric van de Leck 
50 pond rente uit het land van de Leck over het jaar 1398.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 66). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 1731325 Augustus 24
regest_beschrijving Peter, heer van de Leck, beleent Pieter Vinnen Pietersz. van den Damme met het ambacht van 
Brantwijc en Ghibenland en de tienden, losbaar op Sint Bavo over 2 jaar met 440 pond.
regest_datering (op Sente Bertholomeus' dach).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1357 Mei 20 (Reg.No. 556).
regest_nummer 5561357 Mei 20
regest_beschrijving Deken en kapittel van Bredae geven vidimus van den brief dd. 1325 Augustus 24 (Reg.No. 173).
regest_datering (des Saterdaghes na Assenciën dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 67). Het zegel van het kapittel verloren.
regest_nummer 491287 Juni 22
regest_beschrijving Johannes, hertog van Brabantia enz., beleent Gerardus van Wezemaele, ridder, als erfgenaam van 
de rechten van zijn moeder met de helft van het land van Breda, te aanvaarden na den dood van Arnoldus van 
Lovanium, heer van Breda, waarbij hij het land zoodanig verdeelt, dat Rasso, heer van Liedekerke, de stad met 
bijbehoorende leenen krijgt en Gerardus van Wezemaele een equivalent, waarna zij het overige gelijkelijk zullen 
verdeelen.
regest_datering (Dominica ante Nativitatem Beati Johannis Baptiste).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 68). Met de zegels van den oorkonder, zijn broeder Godefridus, heer van Aerschot en 
Virson, Walterus Berthout, heer van Mechelen, Arnoldus, heer van Walhain, Arnoldus, heer van Wezemale, Gerardus, 
heer van Roesselare, Henricus, heer van Boutersem, Walterus Volkart, Ywannus van Meldert, ridders, in bruine was, de 
eerste zes met contrazegel, alle min of meer geschonden. In dorso: "By desen brieve es gedeelt dlant van Breda ende 
van Berghen".
regest_nb Gedrukt bij Kleyn, a.w., bl. 150, en zie Wauters VI, bl. 210.
regest_nummer 1851327 Februari 16
regest_beschrijving Rogier van Levedale, heer van Oerscot en Peercke, Roelof Pipenpoy, drossaard van Brabant, 
Aernoud, proost van Wassenberghe, Herman van Osse, Gilys van der Boveryen, mr. Dyederic van Beke en Ludeke van 
Uden oorkonden, dat heer Gheraerd, heer van Rassengheem, Lyedekerke en Leyns, in een hof, geheeten Yetterbeke, 
bij Brusele 's Maandags na Sint Valentijns dag heeft verkocht aan den hertog van Brabant het land van Breda met al 
zijn heerlijke rechten, met de belofte, dat hij zijn vrouw er afstand van zal laten doen.
regest_datering (dienselven Maendagh voreghenoemt dusentech driehondert ende sesse ende twintich).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 69). Met zegel van Herman van Osse in groene, die van Rogier van Levedale en Ludeke 
van Uden in bruine was en geschonden; de zegels van de overige oorkonders verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1350 Mei 41 (Reg.No. 470).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1354 Juli 9 (Reg.No. 507).
regest_nb Zie Wauters IX, bl. 237.
regest_nummer 5071354 Juli 9
regest_beschrijving Vicedeken en kapittel van Breda geven vidimus van den brief dd. 1327 Februari 16 (Reg.No. 185).
regest_datering (des Woensdaghes voir Sinte Margrieten dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 69). Met geschonden zegel van het kapittel in bruine was.
regest_nummer 2531334 Augustus 30
regest_beschrijving Philippe, koning van France, uitspraak doende tusschen den hertog van Brebant eener-, en 
Guerart, heer van Rassenghien, ridder, en diens Aelipet anderzijds, aangaande het land van Breda, door Guerart zonder
medeweten van zijn vrouw aan den hertog verkocht, bepaalt, dat de koopsom aan den hertog teruggegeven zal 
worden, waarna Guerart in het bezit van het land gesteld zal worden als leenman van den hertog.
regest_datering (Amiens).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 70). Het zegel van den koning verloren.
regest_nb b) Verkort gevidimeerd in den brief dd. 1334 December 17 (Reg.No. 260).
regest_nb Zie Wauters IX, bl. 513.
regest_nummer 2601334 December 17
regest_beschrijving Pierre Belagent, garde de la prevosté van Paris, geeft vidimus van de akte dd. 1334 Augustus 30 
(Reg.No. 253).
regest_datering (au bois de Vincennes).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 70). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nb Zie Wauters IX, bl. 527.
regest_nummer 3061339 December 14
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., markgraaf van het H. Rijk, beveelt Gielys van den Wijngarde, 
schout, en Maes van der Havenen, rentmeester van het land van Breda, de handen af te houden van alle renten, 
boeten enz. uit het land van Breda, daar hij het aan heer Willem van Duvenvorde gegeven heeft.
regest_datering (te Bruessele in Sente Nichasiis' daghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 71). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 3071340 Januari 20
regest_beschrijving Broeder Wouter van de orde van Sint Jan, persoon van Oisterhout, geeft vidimus van den brief dd. 
1339 December 3 (Reg.No. 303).
regest_datering (des Vridaghes na der octave van Dertyendach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 71). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 3031339 December 3
regest_beschrijving Jan, hertog van Braband enz., maarschalk van het H. Rijk, geeft heer Willam van Duvenvoirde, heer
van Oisterhout, de heerlijkheid Breda gedurende diens leven, belooft hem geen mannen uit de heerlijkheid te zullen 
aannemen noch poorters te Capelle of te Marchtem te laten wonen en deze akte te zullen laten bezegelen door zijn 
zoon Jan, zoodra deze 12 jaar oud zal zijn.
regest_datering (des Vrydaechs voer Sente Nyclaes'dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 71). Met het zegel van den oorkonder in bruine was met contrazegel, dat van heer 
Reynout, hertog van Gelre enz., in roode was en geschonden met contrazegel, de zegels van heer Otto, heer vazn Kuik,
heer Heynrick Bertout, heer van Duffel en Gheel, en heer Jan van Kuik, heer van Hoogstraten, in groene was, alle 
geschonden. Met transfix dd. 1340 Februari 29 (Reg.No. 308).
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1340 Januari 20 (Reg.No. 307).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1343 November 8 (Reg.No. 362).
regest_nummer 3081340 Februari 29
regest_beschrijving Jhan, zoon van Jhan, hertog van Brabant enz., markgraaf van het H. Rijk, bevestigt den brief dd. 
1339 December 3 (Reg.No. 303), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (op den lesten dach van Sporkille dusentech driehondert dertech ende neghene).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 71). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
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regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1343 November 8 (Reg.No. 362).
regest_nummer 3621343 November 8
regest_beschrijving Broeder Wouter van de orde van Sint Jan, persoon van Oisterhout, geeft vidimus van de brieven 
dd. 1339 December 3 en 1340 Februari 29 (Reg. nos. 303 en 308).
regest_datering (des Saterdaechs voer Sente Martens dach in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 71). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 3041339 December 9
regest_beschrijving Jan, hertog van Braband enz., maarschalk van het H. Rijk, verpandt aan heer Jan van Polanen en 
diens zoon Jan de heerlijkheid Breda, waarvan Willaem van Duvenvoirde gedurende zijn leven bezitter is, voor 28000 
kleine florijnen.
regest_datering (des Donredaechs na Sente Nyclaus' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 72). De zegels van den oorkonder, heer Otte van Kuke en heer Henric Bertout, heer van 
Duffel en Gheel, verloren; dat van Jan van Kuke, heer van Hoogstraten, in bruine was. Met transfix dd. 1340 Februari 29
(Reg.No. 309).
regest_nummer 3091340 Februari 29
regest_beschrijving Jan, oudste zoon van Jan, hertog van Brabant enz., markgraaf van het H. Rijk, bevestigt den brief 
van 1339 December 9, waardoor deze gestoken is (Reg.No. 304).
regest_datering (op den lesten dach van Sporkille dusentech driehondert dertech ende neghene).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 72). Met zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 2481334 Juli 19
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., verpandt aan Raesse van Lyedekercke, knaap, de dorpen Ulvenoud,
Berle, Alfene en Ghilze voor 2000 pond parisis.
regest_datering (te Bruesselle des Dyssendaeghs na de Divisie der apostelen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 73). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 3541343 Januari 16
regest_beschrijving Kateline van Liedekerke, vrouwe van Moerseel, scheldt als erfgename van haar broeder Raso de 
pandschap van vier dorpen in het land van Bredae kwijt ten behoeve van Jan, hertog van Brabant en heer Willem van 
Duvenvorde, heer van Oesterhout, en verzoekt heer Jan van Wijfliet, heer van Blaersfelt, heer Willem van Duvenvorde 
den pandbrief ter hand te stellen.
regest_datering (dusent driehondert ende twee ende viertech des Donderdaghes nae die octave van Dertiendaghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 73). Met geschonden zegel in groene was. Dat hier de Paaschstijl is gebruikt, blijkt uit een 
niet meer aanwezige akte van den hertog van Brabant, vermeld in den ouden Inv. Fol. 3, No. IX, gedateerd Zaterdags 
na den Octaaf van Dertiendag 1342.
regest_nummer 3051339 December 11
regest_beschrijving Jan, hertog van Braband enz., maarschalk van het H. Rijk, belooft, wanneer Margriete, vrouw van 
heer Jan van Leefdale, en Marie, haar zuster, dochters van wijlen heer Philips, heer van Liedekerke en Breda, afstand 
mochten doen van haar rechten op het land van Breda, heer Willem van Duvenvoirde, heer van Oisterhoute, 
daarmede te zullen beleenen.
regest_datering (des Saterdaechs na Sente Nyclaus'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 74). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was. Met transfix dd. 1340 Februari 
29 (Reg.No. 310).
regest_nummer 3101340 Februari 29
regest_beschrijving Jan, zoon van Jhan, hertog van Brabant enz., markgraaf van het H. Rijk, belooft zich te zullen 
houden aan de belofte van zijn vader, vermeld in den brief dd. 1339 December 11 (Reg.No. 305), waardoor deze 
gestoken is.
regest_datering (op den lesten dach van Sporkille dusentech driehondert dertech ende neghene).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 74). Met het zegel van den oorkonder in roode was en geschonden.
regest_nummer 3381342 Januari 5
regest_beschrijving Jan Rickier, poorter te Machlen, oorkondt, dat hij een vergelijk heeft tot stand gebracht tusschen 
heer Jan van Levedale en Margriet zijn vrouw eener-, en heer Willam van Duvenvoirde, heer van Oesterhoute, 
anderzijds, volgens hetwelk beide eerstgenoemden afstand doen van hun rechten op het land van Breda tegen een 
vergoeding van 18 pond tournooisch eens en 18 dergelijke ponden jaarlijks, en behoudens hun rechten op de moeren, 
die de abt van Middelborch heeft gekocht.
regest_datering (des Saterdaechs na Jaersdach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 74). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 3831344 December 23
regest_beschrijving Jan van den Houte, ridder, Willem van Gagheldonc, Gielijs van den Wijngaerde, Gielijs van der 
Boveriën, Pauwels van der Daesdonc, Diederic Stercke, Jan van den Lare, Ghijsbrecht van Rode, Jan van Buerstede en 
Willem Leijsenzoon, mannen van het huis van Breda, oorkonden, dat Margriete van Liedekerke, dochter van wijlen 
heer Philips, heer van Liedekerke en Breda, en vrouw van heer Jan van Levedale, burggraaf van Bruecele, heer van 
Perke en Oerscot, aan heer Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout en Breda, heeft overgedragen alles, wat zij 
in het land van Breda van haar vader geërfd heeft, tegen een rente van 20 pond groote tournooizen jaarlijks.
regest_datering (des Donderdaeghs voer Kerssavont).
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regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 74). Met de zegels van Gielijs van den Wijnghaerde, Gielijs van der Boveriën, Pauwels van 
der Daesdonc, Jan van den Lare, Ghijsbrecht van Rode en Jan van Buerstede, alle min of meer geschonden en rest van 
het zegel van Diederic Stercke in groene was; de zegels van Willem van Gageldonck, Jan van den Houte en Willem 
Leysenz. verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1410 April 28 (Reg.No. 972).
regest_nummer 3861345 April 29
regest_beschrijving Jan van Levedale, ridder, heer van Oersscot en Perk, en vrouwe Margriete verklaren ontvangen te 
hebben van Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, 10 pond grooten van den termijn, die met St. Jansdag e.k. 
vervalt, in mindering van de rente van 20 pond jaarlijks, die hij hun schuldig is in ruil voor hun aanspraken op hun 
aandeel in het land van Breda.
regest_datering (des Vridaechs voer Meydach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 74). Met de zegels der beide oorkonders in groene was, waarvan het eerste zeer 
geschonden.
regest_nummer 3871345 April 29
regest_beschrijving Jan van Levedale, ridder, heer van Oersscot en Perke, en vrouwe Margriete verklaren ontvangen te 
hebben van heer Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, 10 pond grooten van den termijn, die met Kerstmis 
e.k. vervalt in mindering van de rente van 20 pond jaarlijks, die hij hun schuldig is in ruil voor hun aanspraken op hun 
aandeel in het land van Breda.
regest_datering (des Vridaeghes voor Meydach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 74). Met geschonden zegel van Margriet van Levedale in groene was, dat van Jan van 
Levedale verloren.
regest_nummer 1951328 Juli 25
regest_beschrijving De verwanten van Marie en Margriete, dochters van wijlen heer Philips, heer van Liedekerke, 
verzoeken den hertog van Brabant, haar te beleenen met de helft van Breda, zooals haar vader die had.
regest_datering (op Sente Jacobs dach ende Sinte Christofers).
regest_nb Getransumeerd in den brief dd. 1349 Januari 12 (Reg.No. 444). Inv.No. 74.
regest_nb Zie Wauters IX, bl. 297.
regest_nummer 4441349 Januari 12
regest_beschrijving De notaries Johannes van Mannenbrugghe uit Antwerpia instrumenteert, dat heer Henricus 
Cranenscenkel, kapelaan van vrouwe Margareta, weduwe van heer Johannes van Levedale, hem verzocht heeft een 
afschrift te maken van den brief dd. 1328 Juli 25, hierin getransumeerd (Reg.No. 195).
regest_datering (Bruxelle juxta hospitale de Archa recte ante domum Franconis dictus Bisscop anno millesimo 
trecentesimo quadragesimo octavo indictione secunda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 74). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 4531349 Augustus 19
regest_beschrijving Jhan uten Houte, ridder, Gielijs van den Wijngarde, Gielijs van der Boeveriën, Pauwels van der 
Daesdonc, Dyederic Sterke en Ghisebrecht van Rode, knapen, leenmannen van Breda, oorkonden, dat Donderdags 
voor Kerstavond in het jaar 1344 Margriete van Liedekerke, dochter van wijlen heer Philips, heer van Liedekerke en 
Breda, vrouw van heer Jhan van Levedale, burggraaf van Bruessele en heer van Orscot en Perk, ten behoeve van heer 
Willem van Duvenvorde, heer van Oesterhout, afstand heeft gedaan van haar rechten op het land van Breda tegen een
vergoeding van 200 pond zwarte tournooizen jaarlijks, gevestigd op dat land.
regest_datering (des Goensdaeghs na Onser Vrouwen dach in den Oechste).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 74). Met geheim zegel van Willem van Duvenvorde en de zegels van Jhan uten Houte, 
Pauwels van der Daesdonc, Dyederic Stercke, Ghisebrecht van Rode, leenmannen van Breda, in groene, dat van Jhan, 
hertog van Brabant, met contrazegel in bruine, en dat van Heinric van Brabant, heer van Lemborgh en Meghlen, in 
roode was, alle min of meer geschonden; die van Gielijs van den Wijngarde en Gielijs van der Boeveriën, leenmannen 
van Breda, verloren.
regest_nummer 4551349 Augustus 27
regest_beschrijving Jan uten Houte heer Aerdsz., Jan uten Houte Woutersz., ridders, Gielijs van der Boeveriën en Gielijs
van den Wijnghaerde, knapen, leenmannen van Breda, oorkonden, dat Marie van Liedekerke afstand heeft gedaan ten
behoeve van heer Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, van haar ouderlijk erfdeel van het land van Breda, 
tegen een vergoeding van 200 pond zwarte tournooizen jaarlijks.
regest_datering (des Donderdaeghs na Sente Berthelmeeus' dach apostels).
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1349 Augustus 28 (Reg.No. 456).
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1410 April 28 (Reg.No. 971).
regest_nb c) Afschrift van 1416 met notitie over de betaling van de rente (Inv.No. 74).
regest_nb De datum behalve het jaartal is in het vidimus a, waaruit hij weggelaten was, aangevuld uit het vidimus b.
regest_nummer 4561349 Augustus 28
regest_beschrijving Jan uten Houte heer Aerdsz., Jan uten Houte Woutersz., ridders, Gielijs van der Boeveriën en Gielijs
van den Wijnghaerde, knapen, geven vidimus van den brief dd. 1349 Augustus 27 (Reg.No. 455).
regest_datering (op Sente Jans avont Decollatio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 74). Met de zegels der laatste twee oorkonders in groene was en geschonden, die der eerste
twee verloren.
regest_nummer 4571349 Augustus 29
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regest_beschrijving Marie van Liedekercke doet ten behoeve van den abt van Middelborch afstand van alle 
aanspraken op 52 hoeven moer onder het gerecht van Oesterhout of Hertele, aan dezen verkocht door haar zwager 
heer Gerard van Raesseghem en haar zuster Lisebeth.
regest_datering (in Sente Jhans daghe ter Decollatiën).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 74). Met geschonden zegel van Marie van Liedekercke in groene was; die van Willem van 
Duvenvorde, heer van Oesterhout en Breda, Jhan uten Houte heer Arnoudsz., Jhan uten Houte Woutersz., ridders, 
Gielijs van der Boeverie, Gielijs van den Wijngarde, Pauwels van der Daesdonc, Ghisebrecht van Rode en Peeter van 
Yepelaer, knapen, leenmannen van Breda, verloren.
regest_nummer 4581349 Augustus 29
regest_beschrijving Marie van Liedekerke doet afstand van haar ouderlijk erfdeel, voorzoover dat in het land van 
Breda ligt, ten behoeve van heer Willem van Duvenvorde, heer van Oesterhout en Breda, tegen een vergoeding van 20
pond tournooisch jaarlijks.
regest_datering (in Sente Jhans daghe ter Decollatiën).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 74). Met de zegels van Marie van Liedekerke en de leenmannen Jhan uten Houte Arnoudsz., 
Jhan uten Houte Woutersz., ridders, Gielijs van der Boeveriën en Gielijs van den Wijngarde, knapen, in groene was, het 
tweede, derde en vijfde geschonden.
regest_nb Zie Wauters X, bl. 344.
regest_nummer 4081346 September 30
regest_beschrijving Jan uten Houte, zoon van heer Aernoud, Jan uten Houte, zoon van wijlen Wouter, in leven knaap, 
ridders, Jan van Gagheldonc, Gielijs van der Boveryen, Diederic Sterke, Claus van Oekel, Jonaes van der Elst en Willem 
Leinsenz., knapen, leenmannen van Breda, oorkonden, dat heer Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout en 
Breda, heeft opgedragen aan heer Jan van Pelanen, ridder, heer van de Leck, al het goed, dat hij gekregen heeft van 
Margriet van Liedekerke, vrouw van heer Jan van Levedale, en gelegen is in het land van Breda, benevens de manschap
van een aantal mannen, geërfd deels van heer Willem van Donghen, deels van Ghiselle, broeder van Aernoud uten 
Loe, waarop Jan van Pelanen heer Willem van Duvenvoerde een lijfrente beloofd heeft uit de genoemde goederen.
regest_datering (in Sente Baven avonde).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 75). Met zegel van Diederic Sterke en resten van de zegels van Jan uten Houte, zoon van 
Aernoud, Claus van Oekel en Willem Leinsenz. in groene was; die der overige oorkonders verloren.
regest_nummer 1791326 Juli 17
regest_beschrijving Gherardt, heer van Raseghem, Lens, Liedekerke en Breda, en Adelise, zijn vrouw, verklaren 
geleend te hebben van Jan Vinken te Bruselle 117 pond oude tournooizen om daarmede, op verzoek van den hertog, 
schulden in Brabant af te betalen met de belofte het met Kerstmis terug te zullen geven.
regest_datering (Donresdaghes na Alren Apostelen daghe).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 76). Met de zegels der oorkonders in groene, dat van hertog Jan van Brabant in bruine 
was en geschonden.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1350 Mei 14 (Reg.No. 470).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1354 April 16 (Reg.No. 500).
regest_nummer 2331332 Maart 7
regest_beschrijving Jan van der Elst en Willem Noese, schepenen in Antwerpen, oorkonden, dat Jan, hertog van 
Brabant, verklaart schuldig te zijn aan Berthelmeus Blankaert, lombard aldaar, 2000 groote tournooizen, staande ten 
name van heer Gherard van Raessenghem, ridder, en Adelise zijn vrouw.
regest_datering (MCCC een ende dertech des Donderdachs na den Sondach dat men singt Oculi).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 76). De zegels der beide schepenen verloren. In dorso van het oorspr. staat, dat de schuld 
29 Augustus 1333 door den hertog is afbetaald.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1350 Mei 14 (Reg.No. 470).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1354 April 16 (Reg.No. 501).
regest_nummer 4661350 April 1
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., markgraaf van het H. Rijk, en Godeverd, zijn zoon, verkoopen, met 
toestemming van hun dochter en zuster Jehanna, gravin van Heneghouwe en Holland, aan heer Jhan van Polanen, 
heer van de Leck, het land van Breda als erfleen voor 43000 gld. behoudens een lijftocht voor heer Willem van 
Duvenvoirde, heer van Oisterhout, met toezegging, dat geen inwoners van Breda zich in Capelle op den Bosch of 
Merchtem zullen mogen vestigen, dat er geen beroep zal zijn van vonnissen, gewezen door schepenen of mannen van 
Breda, en dat er hofvaart op Antwerpen zal zijn.
regest_datering (te Bruessele des Donredaeghs na Paeschdach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 76). Met geschonden zegels van Jan van Coslaer, heer van Witham, Heinrec Berthoud, 
heer van Duffel en Ghele, Gerard, heer van Vorslair, en Jhan van Wyneghem in groene was en resten van de zegels van 
Godeverd van Brabant in roode, Ghisebrecht van Abcoude, heer van Gaesbeek, Jan van Wijtvliet, heer van Blaersvelt, 
Lodewijc, heer van Dyepenbek, en Jhan van Meldert in groene was; de zegels van den hertog, gravin Johanna, Otte, 
heer van Kuyc, Alard van Os, proost van Leuven en rentmeester van Brabant, Gerard van der Heyden, drossaard van 
Brabant, Jan van Loen, heer van Agimont, Costijn van Ranst, heer van Berghem en de steden Loven, Bruessel, 
Antwerpen en Thienen verloren. Met transfix dd. 1350 April 11 (Reg.No. 467).
regest_nb b) Afschrift van een afschrift van den notaris J. van Hegesom, secretaris van Breda (Inv.No. 76).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1506 Januari 31 (Reg.No. 2467).
regest_nb d) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 76).
regest_nb Gedrukt bij v. Goor a.w. bl. 459.
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regest_nummer 4671350 April 11
regest_beschrijving Aernd, burggraaf van der Vueren, leenman van den hertog van Brabant enz., verklaart met de 
andere leenmannen, genoemd in den brief dd. 1350 April (Reg.No. 466), waardoor deze gestoken is, bij den daarin 
vermelden verkoop aanwezig geweest te zijn.
regest_datering (tot Bruessele).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 76). Met een stuk van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 4681350 April 24
regest_beschrijving Alardus van Os, proost van Lovanium, ontvanger voor Brabantia, belooft Wilhelmus van 
Duvenvoorde, heer van Hoesterhout, dat hij den brief, dezen gegeven over den verkoop van Breda en de recognitie 
van 22000 gld., die de hertog van Brabantia hem uit dien hoofde beloofd heeft, zal laten bezegelen met het zegel van 
heer Otto, heer van Cuuc.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 76). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 4691350 April 24
regest_beschrijving Jan de Coninc de oudere en Jacop Ser Vranx, schepenen van Brucelle, oorkonden, dat heer Jan, 
hertog van Brabant enz., aan heer Jan van Pollanen, heer van de Leck, ridder, heeft gegeven een schuldbekentenis dd. 
1326 Juli 17 (zie Reg.No. 179).
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 76). Met de geschonden zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1350 Mei 14 (Reg.No. 470).
regest_nummer 4701350 Mei 14
regest_beschrijving Deken en kapittel van St. Rumoldus te Machlinia geven vidimus van de brieven dd. 1326 Juli 17, 
1327 Februari 16, 1332 Maart 7 en 1350 April 24 (Reg. Nos. 179, 185, 233 en 469).
regest_datering (feria sexta ante festum Penthecostes).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 76). Met kapittelzegel in groene was met contrazegel.
regest_nummer 5001354 April 16
regest_beschrijving Vicedeken en kapittel van Breda geven vidimus van den brief dd. 1326 Juli 17 (Reg.No. 179).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 76). Het zegel van het kapittel verloren.
regest_nummer 5011354 April 16
regest_beschrijving Vicedeken en kapittel van Breda geven vidimus van den brief dd. 1332 Maart 7 (Reg.No. 233).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 76). Het zegel van de oorkonders verloren.
regest_nummer 24671506 Januari 31
regest_beschrijving Deken en kapittel van de O.L.V. kerk te Breda geven vidimus van een vidimus dd. 1432 April 17 ) van
den brief dd. 1350 April 1 (Reg.No. 466).
regest_datering (na de gewoonte van scriven sHoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 76). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 4861352 Mei 10
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., verklaart ontvangen te hebben van heer Willem van Duvenvoirde, 
heer van Oesterhout, 11000 kleine guldens boven de 32000, die deze hem reeds geleend had op het land van Breda, 
voor welk gezamenlijk bedrag van 43000 gld. hij het land van Breda aan heer Jhan van Pollanen verkocht heeft, 
hetgeen bevestigd wordt door zijn dochter Johanna van Brabant.
regest_datering (ter Vueren).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 77). Met geschonden zegel van Johanna van Brabant in bruine was, dat van den hertog 
verloren.
regest_nummer 4971353 November 13
regest_beschrijving Pauwels van der Daesdonc, Diederic Sterke, Willem Leinsensz., Jan van Buursteden en 
Bartholomeus Godscalxz., mannen van Breda, getuigen op verzoek van heer Jan van Polanen, heer van de Leck en 
Breda, dat heer Philips van Liedenkerke de heerlijkheid van Breda en Oesterhout en het gemeene land als een leen 
hield van den hertog van Brabant en het ook aldus heeft nagelaten, behoudens het gerecht van de vrouwe van 
Rosendale aldaar en in Oesterhout tot 3 pond, en dat van Jan uten Houte te Etten tot 3 pond, die deze beiden houden 
van den heer van Breda, hetgeen Jan uten Houte, heer Aernoudsz., ridder, Gielijs van der Wijngaerde, Jacop genaamd 
Rover, zoon van Jan Bye, en Aernoud van den Neste, leenmannen, bevestigen.
regest_datering (des Woensdaghes na Sente Mertens dach in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 78). Met de zegels van Diederic Sterke, Willem Leinsensz., Jan van Buurstede, Bartholomeus
Godscalxz., Jan uten Houte Aernoudsz., Gielys van den Wijngaerde, en Aernoud van den Neste in groene was, alle min 
of meer geschonden, die van Pauwels van der Daesdonc en Jacop Rover verloren.
regest_nummer 4981353 November 20
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., beveelt de inwoners van Oestrehout om heer Jhan van Polanen, 
heer van de Leck en Breda, als hun heer te erkennen.
regest_datering (ter Vuren).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 79). Met rest van het zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 5281356 Maart 23
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regest_beschrijving Wenceslaus, hertog, en Johanna, hertogin van Brabant enz., maken een schikking tusschen 
Johanna, vrouwe van Liedekerke en Leens, dochter van heer Gerard van Rexeghem en vrouwe Alisse, en haar 
echtgenoot, heer Arnt van Gaveren, beleend met de heerlijkheid Breda eener-, en heer Jhan van Polanen, heer van de 
Leck en Breda, die het land van Breda bezit, anderzijds, volgens welke de eersten aan laatstgenoemde de heerlijkheid 
afstaan, waarvoor deze zal teruggeven alle schuldbrieven, die hij heeft ten laste van de ouders van Johanna en van 
haarzelf en haar echtgenoot, en 7000 gouden schilden zal betalen.
regest_datering (Antwerpen dusentich driehondert vijftich ende vive na die costuume des bisdoems van Camerike).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 80). Met rest van het zegel van den hertog en zegel van de hertogin in gele was, de zegels 
van de leenmannen Costijn van Berchem, heer van Welle, Willem van Sompeke, Godevaert van der Delft, ridders, 
Boudewijn van den Eechove, Jan van Beerte en Zweder van Abcoude, knapen, in groene was; de zegels van Henric 
Berthout, heer van Duffel en Gheel, Henric van Boutershem, heer van Berghen opten Zoem, Jhan van Ymmersele, Jhan
van Hesbeyn, Daniel van Bouchout, Reyner Eggloy, Peter van Hambroek, ridders, en Willem Truwant, Henric van den 
Broeke, Gherart van Tiechgelt, Wouter van der List, Willem die Hertoghe, Amelreec Was en Willem Pipenpoy, knapen, 
in groene was; dat van Gherard van der Heiden, heer van Boutershem, ridder, in roode was en geschonden en resten 
van de zegels van Gerart, heer van Vorsselaer, Jan van Kuic, heer van Hoestraten, Henric van Sompeke en Gerard 
Hermansz., ridders, Willem van Stakenbourch, Gielis van den Broeke en Jan van Lombeke, knapen, in groene was; de 
zegels van Oste, heer van Trasengnies, Didderic, heer van Faversinez., Gherem, heer Arndsz. en Jan Volkard, ridders, en
Jan van Gorle, Wouter van Cockelbergen en Gielys de Loeze, knapen, verloren.
regest_nb b) Dubbel (Inv.No. 80). Het zegel van den hertog weinig, dat van de hertogin zeer geschonden, beide in 
bruine was; de overige verloren.
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1356 September 1 (Reg.No. 541).
regest_nummer 5291356 Maart 24
regest_beschrijving Jhan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, belooft vrouwe Jhan, vrouwe van Lidekirke en 
Leens, en heer Arnd van Gaveren, haar man, op Beloken Paschen 7000 guldens te betalen en wijst hun eenige 
personen aan als zijn borgen.
regest_datering (Antwerpen dusentich driehondert vijftich ende vive).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 80). Met geschonden zegel van Jan van Pollanen in groene was en de zegels der borgen, 
Gerard van der Heyden, heer van Boutershem, in roode was en zeer geschonden, die van Philips van Pollanen, Gerard 
Hermansz., Godevaert van der Delft, ridders, Gilys van den Wijngarde en Willem die Hertoghe, knapen, in groene was, 
min of meer geschonden; dat van Didderic van Pollanen verloren. Gecancelleerd.
regest_nummer 5311356 April 29
regest_beschrijving Reynier Egloy, ridder, Willem de Hertoghe en Gielis van den Damme, knapen, leenmannen van 
Brabant, oorkonden, dat op de samenkomst van heer Arnd van Gavere, heer van Lens en Liedekerke, en heer Jan van 
Pollanen, heer van de Leck en Breda, ter voldoening van de uitspraak, tusschen hen gedaan door den hertog van 
Brabant (zie Reg.No. 528), heer Arnd verklaard heeft, zelf tot die voldoening bereid te zijn, doch zijn vrouw, Jehanne, 
vrouwe van Lens en Liedekerke, daartoe niet te kunnen bewegen.
regest_datering (des Vrindaghes na Paschen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 80). Met de zegels van de drie oorkonders in groene was.
regest_nummer 5321356 April 29
regest_beschrijving Notaris Johannes Danielsz. van Reven instrumenteert, dat Arnoldus van Buschum, wisselaar, 
verklaart ontvangen te hebben 7000 schilden en eenige schuldbekentenissen, die Johannes van Pollanen, heer van de 
Lecka en Breda, schuldig was aan de vrouwe van Liedekercke, volgens uitspraak van den hertog van Brabantia, 
waarvan hij er 4500 heeft ontvangen van de executeurs van het testament van heer Wilhelmus van Duvenvoerde, heer
van Oesterhout, en belast zich met de overbrenging naar de vrouwe van Liedekercke.
regest_datering (Machline hospicio praelibato (ad hospicium Arnoldi de Buscho).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 80). Met signatuur van den notaris. Met zegel van Philippus de Tudeghem in groene was; 
die van Wilhelmus Hertoghe en Reynerus van den Scheuersteen, leenmannen van den hertog van Brabant, verloren.
regest_nummer 5421356 September 4
regest_beschrijving Lodewijk, graaf van Vlaanderen, beleent heer Jan van Pollane, heer van de Leck en Breda, met de 
heerlijkheid Breda en zijn verdere Brabantsche leenen.
regest_datering (te Mechline).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 81).
regest_nummer 5411356 September 1
regest_beschrijving Deken en kapittel van Bredae geven vidimus van den brief dd. 1356 Maart 23 (Reg.No. 528).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 81). Met geschonden kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 8421395 October 26
regest_beschrijving Janne, vrouwe van Lyekerke en Lens, belooft heer Henrick van der Leck, ridder, dat zij na Sint Jan 
e.k. haar leen van de jonkvrouwe van der Leck zal komen verheffen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 82). Met het zegel van de oorkondster in roode was, dat van heer Claes de Zwaef, ridder, in 
bruine, dat van Henrick de Keegel in groene was en geschonden; dat van heer Janne de Keegel, ridder, verloren.
regest_nummer 9121404 Maart 23
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regest_beschrijving Hijnrick van der Lecke, heer van Heeswijck, ridder, doet afstand van zijn aanspraken op Breda, die 
hij heeft uit hoofde van een brief dd. 6 Maart 1404, volgens welken het hem, bij kinderloos overlijden van 
Enghelbrecht, jonkgraaf van Nassouw, heer van der Leck en Breda, en diens vrouw Johan, voor 100000 oude grooten 
verpand zal worden.
regest_datering (die festi Palmarum).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 83). Met zegel van den oorkonder in roode, de zegels van Diderick van der Merweyden, 
knaap, Philips van der Leck, bastaard, en Peter van Hambroeck Johansz., leenmannen van Brabant, in groene was; dat 
van Philips van der Leck geschonden; het zegel van heer Otte van der Leck, heer van Hedel, ridder, verloren.
regest_nummer 12791430 October 12
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen, Brabant enz., beleent Jehanne, vrouwe van de Leck en van 
Breda, vrouw van Engelbrecht, graaf van Nassow, met stad, huis, en land van Breda.
regest_datering (Hoochstraten).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 84). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 1611324 April 16
regest_beschrijving Ghye van Vlaanderen, heer van Rikenborch, Putte en Striene, en zijn vrouw Beatrice, vrouwe van 
Putte en Striene, geven Willam van Duvevoirden, kamerling van den graaf van Holland, hun steenen huis te 
Oesterhoute, geheeten het Huis te Striene, met wat daartoe behoort te Donghen, Dorst, Ulvenhout, Werenhout, 
Steenloe, Oesterhout en Zunderd, in erfpacht, bij kinderloos overlijden te vererven op Jan van Pollanen.
regest_datering (des Manendaeghes in die Paeschdaghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 85). Met de zegels van de beide oorkonders, van Willem van Henegouwen, graaf van 
Holland enz., heer Gheraert, heer van Rasseghem, Lens, Liedekerke en Breda, en Adelyse zijn vrouw, in groene was; het
1e, 2e en 4e geschonden, dat van graaf Willem met contrazegel.
regest_nb Zie Wauters IX, bl. 127.
regest_nummer 711293 Juni 7
regest_beschrijving Florens, graaf van Hollant enz., geeft in erfpacht aan Steven van Waelwijck 15 hoeven wildernis in 
den Grooten Ham tusschen de Donga en de moervaart, den derden penning van boeten van 10 pond en daar beneden 
en de rechtspraak tot 2 schellingen hollandsch.
regest_datering (Niemensfrient des Zonnedaghes na Sinte Bonefaes' daghe).
regest_nb Afschrift op perkament c. 1500 (Inv.No. 87).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 848.
regest_nummer 1631324 Mei 19
regest_beschrijving Willem, graaf van Henegouwen, Hollant enz., geeft aan Boudewijn van den Poele 4 hoeven moer 
op den wildert Z.O. van Raamsdonc en beleent hem met het ambacht ervan.
regest_datering (Middelburch des Zaterdaghes na half Meye).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 88). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 2051329 Juli 2
regest_beschrijving Willaem, oudste zoon van den heer van Hoirne, heer van Outena, beleent heer Willaem van 
Duvenvoirde, heer van Oesterhout, met de hooge heerlijkheid Donghen.
regest_datering (des Sonnendaechs na Sente Pieters ende Sinte Pauwels dach apostolen).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 89). Met zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1329 Augustus 19 (Reg.No. 211).
regest_nummer 2111329 Augustus 19
regest_beschrijving Coppaerde de Maste en Arnoud van Loevene, schepenen in Sente-Gheerdenberghe, geven 
vidimus van den brief dd. 1329 Juli 2 (Reg.No. 205).
regest_datering (des Saterdachs na Onser Vrouwen dach te halfve Oechste).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 89). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 2101329 Augustus 12
regest_beschrijving Gheraerd, heer van Horne, Pereweis en Herlaer, beleent heer Willem van Duvenvoerde, heer van 
Oesterhout, met al zijn goederen en heerlijke rechten te Donghen.
regest_datering (des Saterdaeghs na Sente Laureis' dagh).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 90). De zegels van den oorkonder en van Willem van Ghoere verloren, dat van Gheraerd 
van der Aa in groene was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1357 December 20 (Reg.No. 563).
regest_nummer 2151330 Februari 14
regest_beschrijving Johannes, hertog van Brabantia enz., doet afstand van al zijn rechten op de goederen in Loen, 
Tijlleborgh en Donghen, eertijds door wijlen heer Wilhelmus van Horne aan diens vrouw Sophia, vrouwe van 
Zaffenbergh, als huwelijksgift gegeven.
regest_datering (Bruxelle in die Beati Valentini martyris a.D. millesimo CCCo vicesimo nono).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1330 Maart 3 (Reg.No. 217).
regest_nummer 2171330 Maart 3
regest_beschrijving Johannes Maste, Johannes, zoon van Ghibo Tyeke, en Hermannus Beytel, schepenen van Mons 
Sancte Gertrudis, geven vidimus van den brief dd. 1329 Februari 14 (Reg.No. 215).
regest_datering (a.D. millesimo CCCo vicesimo nono in octavis Beati Mathie apostoli).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 91). Met rest van het zegel van den eersten oorkonder, de zegels der beide andere 
geschonden, alle in groene was.
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regest_nummer 2161330 Februari 14
regest_beschrijving Johannes, hertog van Brabant enz., oorkondt, dat Sophia, vrouwe van Zappenbergh, ten behoeve 
van Wilhelmus van Duvenvoerde, heer van Oesterout, ridder, afstand heeft gedaan van alles, wat heer Willem van 
Horne, in leven haar echtgenoot, haar gegeven heeft in Loen, Tilleborgh en Donghen.
regest_datering (Bruxelle in die Beati Valentini martyris a.D. millesimo trecentesimo vicesimo nono).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1330 Maart 3 (Reg.No. 218).
regest_nummer 2181330 Maart 3
regest_beschrijving Johannes Maste, Johannes Ghibo's zoon Tieke en Hermannus Beitel, schepenen van Mons Sanete 
Gertrudis, geven vidimus van den brief dd. 1330 Februari 14 (Reg.No. 216).
regest_datering (in Octavis Beati Mathie apostoli a.D. millesimo trecentesimo vicesimnono).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 91). Met de zegels der drie schepenen in groene was en geschonden.
regest_nummer 2211330 Juli 10
regest_beschrijving Willem, graaf van Henegouwen, Hollant, enz., beleent heer Willaem van Duvenvoirde met 12 
hoeven moer van Stevensambacht zuidwaarts naar Tijlborch, oostwaarts naar Lone, zoover als het graafschap gaat, en
westwaarts tot de Donga,
regest_datering (des Dincsdaechs voir Sente-Margrietendach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 92). Het zegel van graaf Willem verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1429 April 10 (Reg.No. 1254).
regest_nummer 12541429 April 10
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sinte Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1330 Juli 10 (Reg.No. 
221).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 92). Met geschonden kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 1221313 September 8
regest_beschrijving Willaem, graaf van Henegouwen, Holland enz., beleent Jacop Gherardsz. met 10 hoeven wildernis 
en land van het begin van den Ham en van de Doncga oostwaarts, met een watergang naar de Doncga of de Maze en 
een heerstraat naar de naaste straat, zonder de tienden en met rechtspraak en boeten, als andere 
ambachtsheerlijkheden in Zuutholland.
regest_datering (in den Haghe des Saterdaghes up Onser Vrouwen dach in September).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 93). Met zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 2341332 Maart 12
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynegouwen Holland enz., beleent heer Willaem van Duvenvoerde, heer van 
Oesterhoute, zijn kamerling, met 10 hoeven moer van de Dongha oostwaarts naar Donghen, na opdracht door de 
dochter van Jacop Gherartsz., vrouw van Pieterman Poedersemsz., die het in pacht had, doch in het bezit gestoord 
werd door het zeggen van den heer van Hoerne, dat het binnen de palen van Brabant lag, om welke reden heer 
Willaem van Duvenvoerde geen pacht zal betalen, zoolang dit meeningsverschil niet opgelost is; voorts belooft graaf 
Willaem hem een watergang naar de Dongha of de Maze en een heerweg naar de naaste straat.
regest_datering (tote Sente-Gheerdenberghe oppe Sente Jorys' dach MoCCCo een ende dertich).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 93). Met zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1379 April 20 (Reg.No. 734).
regest_nb Door verwisseling van Georgius met Gregorius is dit regest foutief gedateerd als boven i.p.v. 1331 April 23.
regest_nummer 7341379 April 20
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sente Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1332 Maart 12 
(Reg.No. 234).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 93). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 2651335 October 13
regest_beschrijving Johan Volckaert Compeyn Volckaertsz. verkoopt voor zich, zijn broeders en zusters al zijn heerlijke 
rechten in Donghen of in den Hamme en zijn aanspraken op het land, geheeten de 30 bunders, aan heer Willaem van 
Duvenvoerde, heer van Oesterhout.
regest_datering (des Saterdaghes na Sente Victoers dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 94). Met geschonden zegels van den oorkonder en Heinric Reynbout en een rest van dat 
van Danel van Steenlo in groene was, dat van Gheldolf Haec van den Houte verloren, gezamelijk mannen van Willem 
van Duvenvoorde.
regest_nummer 2891338 September 11
regest_beschrijving Willem Drake en Jan Boede Boudensz., schepenen van Antwerpen, oorkonden, dat Lisane, 
Diederic Dorpers dochter, weduwe van Jan Volckaerts geheeten Compaen, verkocht heeft aan heer Willaem van 
Duvenvoerde, ridder, heer van Oesterhoud, al haar goederen te Dongen en bij, of in Oesterhoud.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 94). Met de zegels der beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 2901338 September 12
regest_beschrijving Johannes Volkaert, zoon van Johannes Volkaert genaamd Compeijn, en Petrus Baerdmakere, 
burgers van Antwerpen, leenmannen van heer Wilhelmus van Duvenvorde, ridder, heer van Oesterhout, oorkonden, 
dat Lisanna, dochter van Theodoricus Dorpers, weduwe van Johannes Volkart Compeyn, verkocht heeft aan 
Wilhelmus van Duvenvoorde alle goederen genaamd van Donghene, haar bij haar huwelijk gegeven.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 94). Met rest van het zegel van Petrus Baerdmakere in groene was; dat van Johannes 
Volkaert verloren. Met signatuur van den notaris Henricus van Meer.
regest_nummer 2911338 September 12
regest_beschrijving Jan Volcaer, Laurenz en Ector, Jan Compeins kinderen, verklaren ontvangen te hebben van heer 
Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, alles wat hij schuldig was, wegens den koop van Dongen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 94). Met de zegels van Jan Volcaer en van Lisane, weduwe van Jan Compein, in groene was.
regest_nummer 3891345 September 19
regest_beschrijving Claus ver Hadewighenz., Heinric Vos en Heinric van der Langgher Rijt, schepenen in Ghilse, 
oorkonden, dat Hector Jan Compeynsz. verkocht heeft aan heer Willam van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, alles 
wat hij bezit te Ghilse.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 94). De zegels der schepenen verloren.
regest_nummer 3901345 September 19
regest_beschrijving Marselijs Boene en Jan vazn Holten, schepenen in Donghen, oorkonden, dat Hector Jan 
Compeynsz. verkocht heeft aan heer Willaem van Duvenvoorde, heer van Oesterhout, alles wat hij te Donghen van zijn
vader en van Zanne, zijn moeder, geërfd heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 94). Met het zegel van Jan van Holten in groene was; dat van Marselijs Boene verloren.
regest_nummer 5991361 Maart 19
regest_beschrijving Notaris Johannes van Arle instrumenteert, dat een aantal getuigen uit Donghen, door hem op 
verzoek van Rodolphus van Dalem onder eede gehoord, verklaard hebben, dat Hector, zoon van Johannes 
Compeijnsz., in het bijzijn van zijn broeder Laurentius en zijn zwager Gerardus Note, zijn goederen te Donghen 
verkocht heeft aan heer Wilhelmus van Duvenvorde, heer van Oesterhout, en dat de overdracht heeft plaats gehad na 
een verklaring van genoemden broeder en zwager en nog twee personen, dat de verkooper ouder dan 15 jaar was.
regest_datering (Secundum Stilum Leodiense).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 94). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 501288 April 2
regest_beschrijving Theodericus van Hornen, proost van Vetus Monasterium te Trajectum Inferior, belooft zich te 
zullen houden aan de overeenkomst, gesloten tusschen zijn vader willelmus, heer van Authena en Hornen, en zijn 
oudsten broeder Willelmus eenerzijds, en heer Wolterus Volcart, ridder, anderzijds over de goederen te Donghen, 
grenzende aan Loen.
regest_datering (feria sexta post Pascha Domini).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 95). Met het proostenzegel in bruine was, met het wapen der Hornes als contrazegel.
regest_nummer 471287 Februari 20
regest_beschrijving Willem, heer van Altena en Hoirn, wijst toe aan Wouter Volkaerts, ridder, na uitspraak, door heer 
Jan, heer van Onke, heer Ywaen van Meldert, drossaard van Brabant, ridders, en Everaert van Lilloe, schout van 
Antwerpen, in het bijzijn van den hertog van Brabant als leenheer gedaan, op de klacht van Wouter Volkaerts, dat men
het leen ten Donghene bij Oesterhout, waarmee hij na opdracht door Gheraert heer Gheraertsz. van Ysga beleend is, 
verkleind heeft, de helft van den wildert, waarvan de grens zal loopen van Donghen tot halverwege het goor tusschen 
Venloe en Donghen, vandaar naar den Normansput, Ghilse, Ceters, Oesterhout, het Ven en van het Ven naar het goor, 
benevens 30 bunder, grenzende aan Donghen, de helft van de tienden uit die goederen en de rechtspraak tot 3 
schellingen met de helft van hetgeen daarboven gaat, wat door Willem, oudsten zoon van den oorkonder, bevestigd 
wordt voor zich en zijn broeder.
regest_datering (Herentals 's Donderdaechs na Groet Vastelavont in de Sporkelmaent).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1349 Januari 21 (Reg.No. 445). In dorso: "copie van de palen tusschen Loen en 
Donghen".
regest_nummer 4451349 Januari 21
regest_beschrijving Willem van Zonne, deken, en heer Jan Ydenz, scholaster van de kerk van Sente-Gheerdenberghe, 
geven vidimus van den brief dd. 1287 Februari 20 (Reg.No. 47).
regest_datering (dusent driehondert acht ende viertech oppe Sente Angnieten dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 95). Met het zegel van den scholaster in bruine was, dat van den deken verloren.
regest_nummer 5581357 September 24
regest_beschrijving Jan uten Houte heer Arntsz., Jan uten Houte Woutersz., ridders, Giellys van den Wijngaerde, 
Diederic Sterke, Jonaes van der Elst, Claus van Oekel, Willem Leysenz. en Jacob die Rover, mannen van het huis van 
Breda, arbiters in het geschil tusschen heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, en heer Willem, heer van 
Oesterhout, over de manschap van de goederen te Donghen en te Ghilse, die heer Willem van Duvenvoerde eertijds 
verkocht heeft aan zijn dochter Beatrijs, vrouw van Rolof van Dalem, doen uitspraak ten gunste van Jan van Pollanen.
regest_datering (des Sondaghes na Sente Lambrechts dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 96). Met de zegels der leenmannen in groene was; die van Claus van Oekel en Willem 
Leysenz. geschonden.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1357 December 20 (Reg.No. 565).
regest_nummer 4541349 Augustus 21
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regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant, markgraaf van het HR., geeft heer Willem van Duvenvoerde, heer van 
Oesterhout, de hofstad Waghenberghe met 8 bunder land in leen met hooge en lage rechtspraak, welke heerlijkheid 
bij kinderloos overlijden van Willem van Duvenvoerde aan diens neef, heer Jhan van Pollanen, heer van de Leck, zal 
komen.
regest_datering (ter Vuren des Vridaghes na Onser Vrouwen dach Assumptio).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 97). Met zegel van Hendrik van Brabant, heer van Lijmburgh en Mechlen; zoon van 
hertog Jan, in roode was, dat van den hertog verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1394 December 10 (Reg.No. 830).
regest_nummer 8301394 December 10
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sente Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1349 Augustus 21 
(Reg.No. 454).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 97). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 17831458 Februari 27
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dyetze, heer van Breda, koopt van Willem de Bye de 
heerlijkheden Gageldonck en Hambroeck, waarna hij er dezen mede beleent.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 98). Met de zegels van den oorkonder en Willem de Bye in roode was, waarvazn het eerste 
geschonden.
regest_nummer 18081459 Juli 7
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen enz., gelast meier, leenmannen, laten en onderzaten van 
Gageldonck en Hambroeck om Jan, graaf van Nassou, Ditz en Vianden, heer van Breda enz., als hun heer te erkennen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 98). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was met contrazegel.
regest_nummer 18171460 Februari 3
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen enz., beleent Jan, graaf van Nassou, Ditz en Vyanden, heer van 
de Leck, Breda, Grijmberghen en Courroit, met de heerlijkheden Gageldonck en Hambroek en vereenigt die tot één 
leen met het land van Breda, waarvan ze oudtijds door broeder- en zusterdeeling zijn afgescheiden.
regest_datering (Bruessel duysent vierhondert neghen ende vijftich na costume ons Hoofs).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 98). Met de zegels van den hertog met contrazegel en Willem Brant in roode, die van Claes 
Gony, imbrecht van Dyelbeke, Wouter de Bie, Jan van Herysem, Cornelis van Coensborch en Jan van der Berct in 
groene was, waarvan alleen het voorlaatste ongeschonden; dat van Adolf van Cleve, heer van Ravesteyn, verloren.
regest_nummer 851301 December 8
regest_beschrijving Johannes, hertog van Branbantia enz., stelt Hugo van Mallant weder in het bezit van de goederen 
van Gagheldonc, waaruit hij eertijds verdreven is, en geeft hem dezelfde rechten, die Giselbertus Walterusz. van 
Campenout over die goederen bezat, die aan den hertog vervallen zijn, wegens manslag, door Giselbertus bedreven.
regest_datering (Maglinie die Veneris post festum Beati Nicholai).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 99). Met geschonden zegel met contrazegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 861302 Maart 7
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., beleent Godevard van Berghen na opdracht door Hughe van Mallant 
met diens leen, gelegen te Woude, Nispen en Rosendaele, onder waarborging door heer Jan Volcart.
regest_datering (dusentich driehondert ende een des Woensdachgs na Groete Vaestelaevent).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 100). Met geschonden zegel met contrazegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 951307 Mei 27
regest_beschrijving Rase, heer van Liedekerke, Breda en Bouilaer, geeft, in overleg met zijn broeders Filips en Zeger, 
aan Godevaert van Barghen, zijn drossaard, 25 pond leuvensch jaarlijks uit de helf van den tol, die te Barghen op de 
Schelt betaald wordt van Rijnwijn, en 39 bunder wildernis bij Woude, hem reeds bij den dood van hun moeder 
toegewezen.
regest_datering (tSaterdaegs na des Heylech Sacraments dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 100). Het zegel van Raso van Gavere verloren; dat van zijn broeder Filips in bruine, dat van 
Zegher in groene was.
regest_nb Gedrukt in Taxandria XXXII, blz. 311.
regest_nummer 961307 December 17
regest_beschrijving Raes, heer van Liedekerke, Breda en Boenlare, verklaart, dat Godevert van Bergen, zijn drossaard, 
hem voldaan heeft wat betreft het leen te Bergen, dat deze van hem verworven heeft.
regest_datering (des Sonnendages na Sente Luciën dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 100). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nb Gedrukt in Taxandria XXXII, bl. 313.
regest_nummer 1151312 Februari 29
regest_beschrijving Rase, heer van Lyedekerke en Breda, verkoopt aan Godevert van Berghen op den Zoem een goed, 
dat behoorde tot Gagheldonc en gelegen is te Rosendale, Nispen en Woude, waaronder 9 pond leuvensch jaarlijks in 
de bede van Rosendale en een rente van 25 pond jaarlijks, gevestigd op het goed, dat behoort tot de woning van 
Gagheldonc, losbaar met den penning 16.
regest_datering (des Dinsendaghes na Sente Machtijs' dach).
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regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 100). Met rest van het zegel van Jan hertog van Brabant, als leenheer en de zegels van 
Raso en zijn broeder heer Philips, heer van Ulvenhout, in bruine was; dat van hun broeder Zegher, heer van Boellaer, 
verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1422 Augustus 2 (Reg.No. 1170).
regest_nummer 11701422 Augustus 2
regest_beschrijving Judocus van Alkeren, prior van het klooster van Sint. Maria van de orde van Sint. Guilhelmus te 
Huberghen, geeft vidimus van de akte dd. 1312 Februari 29 (Reg.No. 115).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 100). Met rest van het priorszegel in groene was.
regest_nummer 811299 December 13
regest_beschrijving Rase van Gavere, heer van Liedekerke en Breda, geeft Herman Godeverdsz. van Berghen, 
drossaard van Breda, 25 pond jaarlijks uit het wijngeleide te Berghen na aflossing aan heer Jan van Cruninghen, die ze 
van Reiner van Mille had gekregen.
regest_datering (Sondagh na Senter Claus' dach im wintere).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 100). Met weinig geschonden zegel van den oorkonder met contrazegel in groene was.
regest_nummer 4631350 Februari 19
regest_beschrijving Alsteen van Ursele ruilt met zijn neef, heer Gherard Hermansz., ridder, al zijn goed in Gagheldonc, 
dat aan Godevaert Alsteensz. behoorde, tegen 15½ gemet land in Borchvliet.
regest_datering (op den Vrydach na Sente Valentijns dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 101). Met de zegels van den oorkonder en van diens broeder Reynder in groene was, 
waarvan het eerste geschonden.
regest_nummer 3481342 September 15
regest_beschrijving Godevaert van der Dijlf, ridder, verkoopt aan Jan Jacobsz., geheeten Jan Mire Vrouwenzoon, een 
rente, groot 5 schellingen, 6 penningen oude grooten en 2 engelsche jaarlijks uit de bede van Rosendale.
regest_datering (des Sondaechs voor Sente Lambrechts dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 102). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 6421366 November 13
regest_beschrijving Vrancke van Borselen, ridder, heer van Ettenhove en Akeren, en Machtelt zijn vrouw, verkoopen 
aan hun oom Jacob van Grymmesteine, 23 schellingen en 5 oude engelsche grooten jaarlijks uit de jaarbede van 
Rosendael, 9 schellingen vlaamsch ten laste van Zoete van de Neste, 16 moutons uit het goed te Gastel, 3 oude realen 
ten laste van Bette Pietersz. te Steenbergen, 5 schellingen 2½ penning ten laste van Pieter Martijnsz. en 12 schellingen 
uit het land te Halsteren.
regest_datering (des Vrydachs na Sente Martijns dach in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 102). Met rest van het zegel van Vranck van Borselen; dat van zijn vrouw geschonden, beide 
in groene was.
regest_nummer 9551408 October 16
regest_beschrijving Jan van den Lare, Wouter, Aert en Gielijs van den Broeke, Costijn van den Lare en Jan van 
Wesenbeke, mannen van het Hof van Zanthoven, bevestigen, dat Jan van Remysteyn zijn goederen te Rosendale, 
Nyspen, Haerle en Woude met bijbehoorende heerlijkheden, geheeten "Her Hugenrecht, die men noemt de goederen 
van Gageldonc", in leen heeft van den hertog van Brabant.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 102). Met de zegels van de zes oorkonders in groene was, alle min of meer geschonden.
regest_nummer 10481416 Juli 16
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., gelast den schout van Antwerpen en markgraaf van het land van 
Riën om Jan van Grymmesteyn in het bezit te stellen van Gageldonck en verdere goederen, die hij te Rosendale, 
Nespen en elders in de heerlijkheid Breda van den hertog in leen heeft, en waarin hij door Engelbrecht, graaf van 
Nassow, heer van de Leck en Breda, wordt lastig gevallen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 102). Met het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 10601417 Juli 1
regest_beschrijving Philips van den Couderborch, ridder, schout van Antwerpen en markgraaf van het land van Riën, 
gelast aan schepenen van Jan van Grymmesteyn te Nespen en te Rosendale, rechtszitting te houden, wanneer 
Goessen Pelgrym, schout van Jan van Grijmmesteyn, dat verzoekt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 102). Met het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 3501342 December 7
regest_beschrijving Costijn van Renisse, ridder, draagt over aan Jan Jacopsz., geheeten Jan Mire Vrouwenzoon, een 
rente groot 5 schellingen, 6 penningen oude grooten en 2 engelsche jaarlijks uit de bede van Rosendale.
regest_datering (in Onser Vrouwen avond veroelne).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 102). Met geschonden zegel van den oorkonder.
regest_nummer 20491479 Januari 28
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regest_beschrijving Joosse Raessens verklaart, ten overstaan van den notaris Jacob Verleijs e.a. getuigen, dat Cornelis 
Gheertsz., vleeschhouwer te Berghen, en Cornelie Jans dochter van Hulstraten, zijn vrouw, hun aanspraken op de 
heerlijkheid sHeer Hugen gerecht of Gageldong, gelegen te Nispen, Rosendale, Woude en Heerle en laatstelijk 
toebehoord hebbende aan Jan van Grijmmersteyn, voor 50 rijnsche guldens verkocht hebben aan de heeren van 
Nassouw en Bergen.
regest_datering (na costume sHoofs van Ludick te Bergen in mijns heeren van Bergen slaepcamer).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 103). Met handteekening van den notaris.
regest_nummer 27551527 Juli 1
regest_beschrijving P. Middelborch, secretaris en griffier van het Leenhof van Brabant, schrijft aan Henrik Montens, 
rentmeester van Breda, ervoor te zorgen, dat het leen, bestaande in 20 schellingen uit de bede te Rosendale en 
Nyspen, 9 pond Leuvensch aan erfcijns te Wouw en 25 zwarten te Nyspen, te Harelle en uit den Hof van Gageldonck, 
opnieuw in leen ontvangen wordt van den hertog van Brabant, hetgeen na het overlijden van graaf Engelbrecht van 
Nassau nog niet is geschied.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 105). Hieraan vastgehecht de brief dd. 1528 Juli 6 (Reg.No. 2761), een extract uit 
het leenboek betreffende Gageldonk en Hambroek, en een declaratie van kosten, gemaakt door Jan van der Straten, 
man van de oudste dochter van Gijsbrecht de Bye, voor zijn reis naar Brussel.
regest_nummer 27611528 Juli 6
regest_beschrijving Peter Middelborch, secretaris en griffier van de leenen van Brabant, beveelt den erfgenamen van 
Willem de Bye, binnen 14 dagen te Bruessel te komen om beleend te worden met de helft van Gageldonck.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 105). Vastgehecht aan den brief dd. 1527 Juli 1 (Reg.No. 2755).
regest_nummer 7871388 Maart 8
regest_beschrijving Jehanne, hertogin van Brabant enz., verpandt aan heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en 
Breda, haar rechten op Groot en Klein Sundert, de Hage, Sprundel en Yspen behoudens het recht om bede te zetten, 
voor 1000 franken, losbaar met hetzelfde bedrag.
regest_datering (Bruessel MCCC seven ende tachtentich na costume des Hoefs van Cameric).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 106). Met het zegel van de oorkondster in bruine, dat van Jan, heer van Bouchout, ridder, 
burggraaf van Brussel, in groene was en geschonden en rest van dat van Reynier Hollant, rentmeester van Brabant, in 
groene was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1416 Maart 4 (Reg.No. 1046).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief 1551 April 6 (Reg.No. 3239).
regest_nb d) Authentiek afschrift dd. 1550/1551 (Inv.No. 109).
regest_nb Gedrukt bij H. van der Hoeven, Zundert en Wernhout bl. 125.
regest_nummer 18761464 Mei 1
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dyetz, heer van Breda, en zijn vrouw Mary van Loon, en 
Willem van der Marck, zoon van Arenbergh, en zijn vrouw Johanna van Schoenhoven ruilen de heerlijkheden 
Lumpmen en Sundert.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 107). De zegels van graaf Jan van Nassouw, Willem van der Marck en Johanna van 
Schoonhoven verloren; dat van Mary van Loon in roode was en geschonden.
regest_nb Gedrukt bij H. v. d. Hoeven, Zundert en Wernhout, bl. 120.
regest_nummer 19411471 Februari 9
regest_beschrijving Kaerle, hertog van Bourgoignen enz., oorkondt, dat Johanne van Schoenhoven en haar 
echtgenoot heer Willem van der Mercke, ridder, heer van Lumpmen en Pere, tengevolge van een ruil, aan het Leenhof 
van Brabandt hebben opgedragen de heerlijkheid Zundert ten behoeve van Jan, graaf van Nassau en Dijts, heer van 
Breda enz., en Marie van Loon, zijn gemalin, die er vervolgens mede beleend zijn.
regest_datering (duysent vierhondert ende tseventich).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 107). Met de zegels van den oorkonder, Conrart van der Meeren, Jan Bernaige, Augustijn 
van der Borchoven en Peter van Brymeu, ridders, in roode was en geschonden, waarvan het eerste met contrazegel; 
die van Geldolf van der Noot, Cornelis van Coensborch, Henricus de Witte en Gheert Brant in groene was, waarvan het 
voorlaatste geschonden; dat van Claes Gony verloren.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 109).
regest_nb Gedrukt bij H. van der Hoeven, a. w., bl. 122.
regest_nummer 27111523 Juni 27
regest_beschrijving P. Vierling schrijft aan zijn broeder Claes, griffier te Breda, dat hij den abt van St. Bavon gesproken 
heeft te Anvers, die voor het transport van zijn heerlijkheid te Rijsbergen 31 gulden vroeg; dat hij evenwel meent, dat 
hem daarvoor, het jachtrecht inbegrepen, op zijn hoogst evenveel toekomt als zijn rente bedraagt, n.l. 3 à 4 gulden, en 
verzoekt hem dat aan den markgraaf mede te deelen alsook aan den heer van Mal, wanneer deze te Breda is; voorts 
verzoekt hij den markgraaf te melden, dat hij 89 gld. heeft ontvangen van den heer van Verre.
regest_datering (Malines).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 108). Met sluitzegel van Pasquier Vierling.
regest_nummer 27121523 Augustus 28
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regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Diest machtigen Pasquier Vierlinck, raad en 
rentmeester van den heer van Nassou, om voor schepenen van Antwerpen een rente van 3 pond brabantsch jaarlijks 
te vestigen op haar hal, geheeten de Colve, in die stad aan de Z.zijde van de Groote Markt, ten behoeve van de abdij 
van St. Baef te Ghend in ruil voor de haar toekomende rechten en inkomsten te Rijsberghe en Zundert.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1523 November 29 (Reg.No. 2717).
regest_nummer 27131523 October 19
regest_beschrijving Lievin, abt van St. Bavo, schrijft aan mr. Parschier Vierlinc, ontvanger-generaal van den heer van 
Nassou, dat hij den brief van den heer van Ymmersele aan Jan van Belle gelezen, en daaruit gezien heeft, dat Vierlinc 
hem voor de heerlijke rechten in Rijsberghe en Zundert een rente van 3 pond jaarlijks wil geven; hij zal de door den 
heer van Nassou gevraagde grossen zenden, verzoekt een verklaring van dezen, dat hij geen recht heeft op de collatie 
van de benefecies in de kerk van Rijsberghe, die ter begeving van de abdij staan, en stelt den dag der samenkomst te 
Zundert en Rijsberghen onbepaald uit.
regest_datering (Loo Christi).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 108).
regest_nummer 27141523 November 2
regest_beschrijving Kaerle, keizer etc., geeft op verzoek van Handric, graaf van Nassou, Vianden etc., heer van Breda, 
Diest etc., toestemming tot den ruil, vermeld in den brief dd. 1523 Augustus 28 (Reg.No. 2712).
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Geïnsereerd in den brief d.d. 1523 November 29 (Reg.No. 2717).
regest_nummer 27151523 November 10
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Antwerpen oorkonden, dat mr. Pasquier Vierlinck, 
als gemachtigde van de stad Diest, een rente van 3 pond brabantsch jaarlijks heeft gevestigd op de hal van die stad te 
Antwerpen, geheeten de Colve, ten behoeve van de abdij van St. Baef bij Gendt.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief d.d. 1523 November 29 (Reg.No. 2717).
regest_nummer 27171523 November 29
regest_beschrijving Lievin, abt, en convent van Sente Baef te Ghendt geven Henryc, graaf van Nassow, Vianden, 
Catzenelleboge etc., hun renten, cijnzen en andere rechten te Rijsbergen en Zundert, waarop zij door inningsonkosten 
verloren, onder voorbehoud van hun patronaatsrechten, in ruil voor een rente, groot 3 pond brabantsch jaarlijks, 
gevestigd op de hal, geheeten de Colve, van de stad Diest op de markt te Antwerpen, ingevolge akte van procuratie 
dd. 28 Augustus, octrooi van den keizer dd. 2 November en schepenakte van Antwerpen dd. 10 November 1523 (Reg. 
Nos. 2712, 2714, en 2715), alle hierin geïnsereerd.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 108). Met het zegel van den abt in roode, dat van het convent in groene was en 
geschonden.
regest_nb b) Minuut (Inv.No. 108).
regest_nb c) Afschrift (Inv.No. 108).
regest_nummer 10461416 Maart 4
regest_beschrijving Deken en kapittel van Beata Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1388 Maart 8 (Reg.No.
787).
regest_datering (secundum stilum curie Leodiensis).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 109).
regest_nummer 32401551 Mei 6
regest_beschrijving Marie, koningin-weduwe van Hongarije, Bohème etc., regentes, gelast den raad van den prins van 
Orenges, nogmaals alle origineele stukken met betrekking tot de verpanding van Groot- en Klein-Zundert, Hage, 
Sprundel en Nispen aan die van de Financiën te zenden, omdat de keizer die wil aflossen.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 109). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 32411551 Mei 11
regest_beschrijving Jehan de Renesse, Estienne van den Berch en Michiel Piggen, (raden van den prins van Oranje) 
verzoeken X., onder toezending van de in den brief dd. 1551 Mei 6 (Reg.No. 3240) genoemde stukken, er bij den keizer 
op aan te dringen, dat de Rekenkamer van Brabant hun eerst extracten zendt uit de daar berustende stukken 
aangaande de verpanding van de in den brief genoemde plaatsen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 109).
regest_nummer 32421551 vóór Mei 23
regest_beschrijving De gecommitteerden van den prins van Auranges, door de koningin ontboden tot aflossing van de
pandschap van Zundert, la Haye, Sprundel en Nispen, merken den Raad van Financiën van den keizer op, dat die 
pandschap niet den grond betrof, doch alleen de rechtspraak, en verzoeken om, daar de bevoegdheden door de 
pandschap niet nauwkeurig gescheiden zijn gehouden en de heeren van Breda gedurende 164 jaar de rechtspraak 
hebben uitgeoefend, een onderzoek in te stellen in de Rekenkamer en in de tresorie van de charters van Brabant.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 109). In margine beschikking dd. 1551 Mei 23 (Reg.No. 3243).
regest_nummer 32431551 Mei 23
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regest_beschrijving De Raad van Financiën en de Geheime Raad, bevonden hebbende, dat de jurisdictie in de vijf 
dorpen, vermeld in het rekest (Reg.No. 3242), in margine waarvan dit geschreven is, uitsluitend aan den keizer 
behoort, leggen de bewijslast op de remonstranten.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nummer 32511551 Augustus 28
regest_beschrijving Jacop Jan Kerstiaensz., schout, Cornelis Gheryt Stoopsz., Henrick Aert Loddersz., schepenen in de 
Eeninge van Rijsbergen, Anthonis Laureys Hoesschaertsz., man in de bank van Zundert genaamd onder den Hertog, en
Anthonis Marss, secretaris, Joosten Joosz., vorster te Zundert, en Wouter Jan Wielmansz., leenman van den prins van 
Oraengiën, leggen getuigenis af voor mr. Steven van den Berge, raad en rentmeester, en Michiel Piggen, griffier van de 
rekeningen van den prins, aangaande grensscheiding tusschen Zundert, genaamd onder den Hertog en Zundert, 
genaamd onder Nassou.
regest_datering (Zundert).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 109).
regest_nb Gedrukt bij van Goor, Beschrijving van Breda, bl. 377.
regest_nummer 32391551 April 6
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Breda geven vidimus van den brief dd. 1388 Maart 8 
(Reg.No. 787).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 109). Met het zegel ten zaken in groene was.
regest_nummer 171263 Maart
regest_beschrijving Henric, heer van Breda, geeft met toestemming van zijn voogd, Wouter Berthout, heer van 
Mechelen, aan Wylhem, schout van Ysendyke, 200 bunder moer in erfpacht, gelegen tusschen een plaats, geheeten 
Frankenberghe, en Halsteren, benevens een woning, hofstede en weg, vrij van heerendiensten en andere lasten, en 
een strook grond, breed 8 roeden, tot den aanleg van een weg en een vaart van Frankenberghe naar Halsteren, in de 
kosten waarvan de bezitters van het omliggende land zullen bijdragen.
regest_datering (Machelen).
regest_nb Afschrift 15e eeuw (Inv.No. 110). De zegelaars van het origineel verklaren aan het slot van de akte, dat 
Hendrik van Breda het contract heeft gesloten, toen hij meerderjarig was.
regest_nb Gedrukt in Taxandria XLII, bl. 49, alwaar het foutief op 1262 is gedateerd.
regest_nummer 20741480 December 14
regest_beschrijving Jan, heer van Berghen opten Zoom, Glimes, Brecht etc., schrijft aan den drossaard van Breda en 
den verderen Raad van den heer van Nassou in antwoord op diens brief van den 5en November, dat hij het voorstel 
om door beider drossaarden met toevoeging van nog eenige personen de palen tusschen beider gebied te doen 
vernieuwen, aanneemt, op voorwaarde, dat de kwestie over het lastig vallen van zijn onderdanen door officieren van 
den heer van Nassou, vóór Maria Lichtmis e.k. uit den weg geruimd wordt.
regest_datering (in mijnder stad van Berghen opten Zoom).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 110).
regest_nummer 24411503 December 19
regest_beschrijving Pieter Norijs, Symon Henricxsz. en Cornelis van Nispen, schepenen van Rosendale, oorkonden, dat
Claes (Willem) Woytensz. met Geerijt Raesz., schout van Rosendale, is overeengekomen, dat hij dezen, als 
vertegenwoordiger van den drossaard van het land van Breda, 2 oude schilden boete zal betalen, omdat hij het 
gerecht van Wouw 4 stuivers heeft gegeven wegens ongegronde aanspraken, door dat gerecht gemaakt op een gat, 
liggende te Rosendale onder de jurisdictie van den graaf van Nassouw.
regest_datering
regest_nb Geschreven in een lijst van te betalen breuken, waarschijnlijk opgemaakt door den schout van Rozendaal 
1503/4 (Inv.No. 110).
regest_nummer 34111564 Januari 6
regest_beschrijving Die van den Raad en de Rekeningen van den markies van Berghes berichten die van den prins van 
Oraignes te Breda, dat er geschillen gerezen zijn tusschen Rosendale en Wouwe over de tusschen beide plaatsen 
gelegen moeren, waarom zij den raad mr. Jacques van der Begue zenden ter bespreking van de zaak.
regest_datering (Berghes sur le Zoom XVc LXIII selon Brabant).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 110).
regest_nummer 34131564 Februari 23
regest_beschrijving (De Raad van den prins van Oraenge) schrijft aan schout, schepenen en regeerders van Rosendael, 
dat het hem evenals den markies van Bergen bevreemdt, dat zij hun geschil met de inwoners van Wouw over het 
beweiden van 's prinsen meenten onder Hotmeere zonder kennisgeving voor de kanselarij van Brabant hebben 
gebracht, temeer, daar het gronden betreft, waarover kwestie is, wat heerlijkheid en grenzen aangaat, waarom de 
prins bevolen heeft het proces op te schorten, totdat in den a.s. zomer de grensgeschillen aldaar tusschen Breda en 
Bergen beëindigd zullen zijn.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 110). In dorso de minuut van denzelfden datum aan de Rekenkamer in den Haag (Reg.No. 
3414).
regest_nummer 591290 November 6



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 287

regest_beschrijving Heer Jan die Bere en Everdey, schout van Antwerpen, bepalen, op bevel van den hertog van 
Brabant, dat de grensscheiding tusschen den wildert van den heer van Breda en dien van den heer van Berghen op den
Zoem zal loopen van het huis, "daar de besiecte man in woont", buiten Halsteren, het huis van Diederic van den Dike 
te Dorlecht, het hoogste punt van den Halderberch, den paal ter Overster Mare, het uiterste huis te Sprundel van 
Harman den Valkenaer, den Puusberch, Akeren en de Scelt, behoudens, dat van het moer boven Calfsdonc de heer van 
Breda de zuid- en de heer van Berghen de noordhelft krijgt, en de wildert tusschen het moer en het dorp Calfsdonc 
benevens het moer te Akeren aan Breda, en dat te Scoten en te Marxhem aan Berghen komt.
regest_datering (des Manendaechs vor Sente Martijns dach).
regest_nb a) Afschrift op perkament (Inv.No. 110). Met transfix dd. 1356 September 30 (Reg.No. 545), waardoor hieraan
tevens is vastgehecht de akte dd. 1356 September 24 (Reg.No. 543).
regest_nb b) Authentiek afschrift dd. 1456 (Inv.No. 110). Afschrift b. heeft St. Marcus' in plaats van St. Martijns dach.
regest_nb c) Afschrift (Inv.No. 144).
regest_nb Gedrukt bij v. Goor, a.w., bl. 428, die den datum van afschr. b. heeft; bij v. Mieris I, bl. 504 en bij P. 
Goetschalcx, Gesch. van Schooten, Merxem en St. Job in 't Goor I, bl. 176.
regest_nummer 5431356 September 24
regest_beschrijving Jan van Polanen, heer van de Leck en Breda, en Heinric van Boutersem, heer van Berghen op den 
Zoem, machtigen Jan de Schoolmeester, Pieter van der Dilf, Mercelys Gielysz., Gielys Pietersz., Wisse van der Havene 
en Pieter Maertine een onderzoek in te stellen naar een grenspaal, dien Jan die Bere en Everdey, schout van 
Antwerpen, eertijds hebben geplaatst tusschen de landen van Breda en Berghen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 110). Met de zegels van de heeren van Breda en Bergen in groene was, het tweede 
geschonden. Door de akte dd. 1356 September 30 (Reg.No. 545) is deze vastgehecht aan de akte dd. 1290 November 6 
(Reg.No. 59).
regest_nummer 5451356 September 30
regest_beschrijving Jan de Schoolmeester, priester, Pieter van der Dilf, Marcelys Gielysz., Gielys Pietersz., Wysse van 
der Havene en Pieter Martijn verklaren, dat zij bevonden hebben, dat de eerste paal, dien Jan die Bere en Everdey, 
schout van Antwerpen, eertijds geplaatst hebben tusschen de landen van Breda en Berghen opten Zoom, heeft 
gestaan bij het huis, waar vroeger de "besiecte" man in woonde buiten Halsteren te Broeds Inde bij Vrankendale.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 110). Het zegel van Marcelys Gielysz. verloren, die van Jan de Schoolmeester, Pieter van 
der Dilf, Gielys Pietersz., Wysse van der Havene en Pieter Martijn in groene was en min of meer geschonden. De brief, 
vermeld onder a., is gestoken door die dd. 1290 November 6 en 1356 September 24 (Reg. Nos. 59 en 542).
regest_nb b) Oorspr. (Inv.No. 110). Met de zegels van Pieter van der Dilf, Marcelys Gielysz. en Wysse van der Havene en 
resten van die van Gielys Pietersz. en Pieter Martijn in groene was, dat van Jan de Schoolmeester verloren.
regest_nummer 5491357 Januari 5
regest_beschrijving Heinric van Boutersem, heer van Berghen op den Zoem, en Marie van Marxheem, zijn vrouw, 
verkoopen aan heer Jan van den Houte, ridder, Jan Elewoutsz., Jan Boudijnsz., Pieter Zelle en Willem Boenarde c.s. 37 
hoeven moer en 50½ hoeve wildernis tusschen den Rosendaelschen weg, geheeten den Langendijck, en Sprundel, 
waaruit deze 12 penningen jaarlijks aan cijns zullen betalen en waarin zij schout en schepenen mogen zetten met 
rechtspraak tot 3 schellingen.
regest_datering (dusent driehondert vijftich ende zesse op den Dertienavonde na die ghewoente des lands van 
Berghen op den Zoem).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1376 Augustus 31 (Reg.No. 713). In dorso van het vidimus staat "Copie van den 
cope van Rucven".
regest_nummer 7131376 Augustus 31
regest_beschrijving Rogerus genaamd Daen, cantor en kanunnik van St. Maria te Antwerpium, geeft vidimus van den 
brief dd. 1357 Januari 5 (Reg.No. 549).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 110). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was. In dorso: "Copie van den 
cope van Rucven".
regest_nummer 20861482 Januari 3
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassauw en Vyanden, heer van Breda, en Johan, heer van Berghe nopten 
Zoem, Glymes en Brecht, machtigen heer Johan Masschereel, ridder, drossaard, mr. Willem van Alfen, pastoor, en 
Cornelis van Bruheze, rentmeester van Breda, eener-, en heer Claes van den Werve, ridder, drossaard, en Jan van 
tSompeke, rentmeester van Berghen, en mr. Willem Colgheensz. anderzijds, om een eind te maken aan hun geschillen 
over de grensscheiding tusschen sommige hunner (niet nader omschreven) landen en heropening van de brug aan 
heer Diericx dijk.
regest_datering (na de gewoente van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 110). Met de zegels van de oorkonders in roode was; van dat van den graaf van Nassouw 
nog slechts een rest.
regest_nummer 21071483 November 29
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassauw en Vyanden, heer van Breda, en Johan, heer van Berghen opten 
Zoem, Glymes en Brecht, machtigen, aangezien hun geschil over de grensscheiding tusschen sommige hunner landen 
en de opening van de brug aan heer Diericx dijk nog niet is bijgelegd, heer Jan Masschereel, ridder, drossaard, mr. 
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Willem van Alfen, pastoor, en Cornelis van Bruheze, rentmeester van Breda, eener- en heer Claes van den Werve, 
ridder, drossaard, Jan van tSompeke, rentmeester, beide van Berghen, en mr. Willem Coelgheenesz. anderzijds, om 
een vergelijk te maken.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 110). De zegels der beide oorkonders verloren.
regest_nummer 597c 1360
regest_beschrijving Heer Costijn van Beerchem, heer Gherit Hermansz., heer Jan van Craynen, Gielis van den 
Wijngaerde en Diederic Starcken, doen uitspraak tusschen de heeren van de Leck en Berghen en wijzen den eerste de 
zuidelijke en den ander de noordelijke helft van zekere moeren bij Sprundel toe.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 110). Met opgedrukt zegel van Costijn van Berchem in groene was en geschonden.
regest_nb Gedateerd naar de jaren, waarin de oorkonders voorkomen; Jan van Crainhem komt volgens de Raadt, 
Sceaux armoriés, voor in 1365.
regest_nummer 24261503 Februari 23
regest_beschrijving Engebrecht, graaf van Nassauw en Vyanden, heer van Breda, Dyest en Grimberghen, stadhouder-
generaal, machtigt Adriaen van Bruhesen, rentmeester van Breda, Cornelys Willem Cleyssz., rentmeester van 
Steenberghen, en Gheryt Raessz. van Lyedekercke, schout van Rosendaule, om met den heer van Berghen een 
paalscheiding te maken tusschen Roesendaule en Wouw.
regest_datering (Mechelen vijfthienhondert ende twee style van Camerijcke).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 110). Met signet van Engelbrecht van Nassauw.
regest_nummer 521288 Juli 13
regest_beschrijving Johannes, abt van de Cisterciënser abdij Bodelo, en H. abt van de Praemonstratenser abdij St. 
Michaël te Antwerpen, uitspraak doende in een geschil over novale tienden en parochiale rechten tusschen abt en 
convent van St. Bernardus van de Cisterciënser orde en heer Egidius, pastoor van de kerk te Woude, eener-, en abt en 
convent van Tongerloe van de Praemonstratenser orde en broeder Henricus, pastoor van de kerk te Nispen, 
anderzijds, trekken de grens tusschen de beide kerken over het midden van Langenoert, den Vredepael en het midden 
van Groot Ottermeere.
regest_datering (feria tercia ante Divisionem apostolorum).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 111). In dorso: "Memorie aen den E. graeve tot Nassou ende mijnen heer tot 
Bergen".
regest_nb Gedrukt in Taxandria XIII, bl. 249 vlgg. naar een vidimus dd. 1443 October 15 in het gemeentearchief te 
Antwerpen.
regest_nummer 11451421 Augustus 21
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, en Jan van Glimes, heer van Bergen 
opten Zoom, Grijmbergen en Melijn, machtigen Philips van de Leck, bastaard, en Dyrck van Oesterzeel, rentmeester 
van Breda, Janne van Harlaer, drossaard, en Wouter Pipenpoy, rentmeester van Bergen, om een grensscheiding te 
maken tusschen het gemeenschappelijke land van Breda en Bergen en dat van Bergen, waartoe zij in de stad 
Steenbergen zullen vergaderen.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 112). Met geschonden zegel van Engelbrecht van Nassow in groene was; dat van Jan van 
Glimes verloren. Met transfix dd. 1421 September 14 (Reg.No. 1149).
regest_nb b) Afschrift van 1519 (Inv.No. 112).
regest_nummer 11491421 September 14
regest_beschrijving Philips van de Leck, Dirck van Oesterzeel, Jan van Haerlaer en Wouter Pypenpoey oorkonden, dat 
zij ingevolge den brief dd. 1421 Augustus 21 (Reg.No. 1145), waardoor deze gestoken is, een paalscheiding hebben 
gemaakt tusschen het land van Breda en dat van Bergen, welke loopt over de hofstede, die eertijds aan heer Dirc van 
den Dycke toebehoorde, de plaats, waar Geryt de "besiecte" man woonde, geheeten de Moertpijt, de steenen pijp op 
de Bert te Broetseynde en door de Ruugbere naar den Grooten Boom in Zeelant.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 112). Met de zegels van de vier arbiters in groene was, dat van Jan van Haerlaer 
geschonden.
regest_nb b) Authentiek afschrift van 1519 (Inv.No. 112).
regest_nummer 26281517 April 13
regest_beschrijving Henri de Nassau bericht zijn raden Jehan van den Werve en Aert van Lyere, ridders, dat de 
behandeling van zijn proces met Phelippe van der Meeren 8 dagen is uitgesteld, en verzoekt hun den 29en op de 
afgesproken plaats aanwezig te zijn.
regest_datering (Brucelles le second jour de Pasques XIIIe d'Avril).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 113).
regest_nb Op denzelfden dag wordt een zelfde brief geschreven aan den rentmeester H. Montens, aan wien ook 
bovenstaande brief wordt doorgezonden met begeleidend schrijven dd. 17 April 1517.
regest_nummer 33331556 Februari 24
regest_beschrijving Maximiliane van der Noot verzoekt den prins van Orange, door een van zijn raden de 
paalscheiding te laten onderzoeken, die door dienaars van den prins ten haren nadeele gemaakt is tusschen Sundert 
en Wistwesele.
regest_datering (Bruessel MVcLV stil van Brabant).



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 289

regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 113).
regest_nummer 26571519 Januari 10
regest_beschrijving Heer Aert van Liere, ridder, mr. Antheunis Heenkenshoot, raad en meester van de rekesten in den 
Raad van Brabant, Jacob Malaert en Adriaen van der Noot, hofmeester van den graaf van Nassau, arbiters, en mr. 
Nicolas Everardusz., president in Hollant, Jan Wemelingen, deken van St. Goedele te Bruessele, en mr. Jan Auxtruye, 
raad in den Secreten Raad, superarbiters, doen uitspraak in het geschil tusschen den graaf van Nassau en Vianden, 
heer van Breda, en Philips van der Meeren, heer van Saventhem, Wesedoirne etc., voor zijn vrouw, Maximiliaene van 
der Noot, over de grens tusschen Zundert en Wesele, welke loopen zal van Gravegracht over den Coeput naar den 
Ellendigen berch geheeten Hanne Wiewau.
regest_datering (Antwerpen vijfftienhondert ende achtiene stilo Brabantiae).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 113).
regest_nummer 1721325 Augustus 1
regest_beschrijving Een aantal personen getuigt voor heer Roelof Pypenpoye, ridder, drossaard van Brabant, en heer 
Diederick Roversz., schout van Sertoghenbossche, namens den hertog van Brabant en voor Mathijs Reygartsz., baljuw 
van Zuutholland, en Jan heer Gielijsz., rentmeester aldaar, vanwege den graaf van Holland, te Haex op een plaats, 
geheeten ten Houte, tusschen Breda en Sinte-Geertruydenberge, dat de grens tusschen het land van Breda en Holland 
loopt van Ulendonc naar den dijk bij de Batenbrug, waar de Dongha door gaat, tot halverwege de rivier en van den dijk
naar de plaats, waar eertijds de Batenbrug lag, het einde van de Swaelwenstert, het hoogste punt van den berg te 
Lindonc, geheeten de Nol, de hofstad, die Herman van Lindonc toebehoorde, de sloot en de Marck, en dat het goed 
van den Rijt leen is van Breda.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 114). Met de zegels van Jan Evergheer en Jan van Woude, schepenen van Breda, Jan 
Zeghebrechts. en Maes Tonijsz., leenmannen van Brabant, in groene was en geschonden; resten van de zegels van 
Heinric van der Molen, schepen van Breda, Gilijs van der Boverie, leenman van Brabant, in groene was; de zegels van 
Roellof Pipenpoy, Dyderic Roversz. en Heinric Ruelensz., schepen van Breda, en Jan de Bye, leenman van Brabant, 
verloren.
regest_nb b) Getransumeerd in de akte dd. 1355 April 20 (Reg.No. 520).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 357.
regest_nummer 5201355 April 20
regest_beschrijving Notaris Johannes van Arle geeft op verzoek van heer Johannes van Pollanen, heer van de Leck en 
Breda, een transsumpt van de akte dd. 1325 Augustus 1, hierin opgenomen (Reg.No. 172).
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 114). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 7601383 November 2
regest_beschrijving Heer Heynric en heer Diedric van der Lecke, heer Willem, heer van Oesterhout, heer Jan van den 
Houte, heer Jan uten Campe, ridders, Willem van Donghen, Arnd uten Houte, Godevaert uten Houte, Wisse van der 
Haven, Zebrecht Thierlote, Jacob die Rover, Arnd Maesz. en Peter Schalie, knapen, oorkonden, dat een aantal 
personen uit het land van Breda voor hen en schepenen en burgemeesters van Breda hebben getuigd, dat de grens 
tusschen Holland en het land van Breda loopt van de brug bij Ulendonc bij tsGravenmoer langs half de Dongha naar de
Batenbrug, Zwaluwesteert en de Nol van Haseldonc.
regest_datering (op Alre zielen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 114). Met de zegels der oorkonders en van de stad Breda in bruine was, min of meer 
geschonden; dat van Godevaert uten Houte verloren.
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris III, bl. 403.
regest_nummer 34981571 November 9
regest_beschrijving Een van de raden schrijft aan de overigen, dat hij wegens ziekte eerst thans een rapport zendt van 
zijn besogne rakende de grens tusschen Hoochstrate en Breda en dat hij in het geschil tussche Oosterhoudt en het 
kasteel van Gheertruydenberghe over de visscherij nog geen beslissing heeft kunnen nemen, omdat de raad Zestich 
aan die van eht kasteel uitstel heeft gegeven.
regest_datering (Malines).
regest_nb Concept (Inv.No. 115).
regest_nummer 4991354 Maart 6
regest_beschrijving Daniel van der Marwede, baljuw van Zuuthollant, oorkondt, dat de graaf van Hollant hem en heer 
Florens van Borselen heer Niclaesz., ridder, als raden heeft gelast aan Pieter den Onvervaerden, en Heinric Jonghensz. 
c.s. over te dragen 40 bunder moer, die deze gekocht hebben van Boudijn van den Poele en die gelegen zijn naast de 
moeren van den heer van Zevenbergen.
regest_datering (Tordrecht Mo CCCo drie ende vijftich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 116). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 5021354 Mei 6 of September 16
regest_beschrijving Heinman van den Hovele, Pieter die Woest, Jan die Vosse en Pieter Dine, schepenen in Sente-
Gheerdenberghe, oorkonden, dat Jan Bloc van Dubbelmonde afstand doet van alle aanspraken op hetgeen Bouden 
van den Poele te vorderen heeft in het land van Zevenbergen wegens verkoop van 40 bunder moer, gelegen te Sente-
Gheerdenberghe.
regest_datering (tsDinxdaechs na des Heylichs Cruys'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 116). Met geschonden zegels van de vier schepenen in groene was.
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regest_nummer 7111376 Juli 22
regest_beschrijving Vrancke van Borsel, heer van Sente-Martijnsdike, Willem, heer van Oesterhout, Gheraert van 
Poelgheest en Jan van Roesendale, ridders, doen als arbiters uitspraak tusschen heer Jan van Pollanen, heer van de 
Leck en Breda, en heer Hugheman van Stryen, heer van Zevenberghen, als volgt: de 11 hoeven moer in het 
Steenbergsche moer, die eertijds door den heer van Zevenberghen en de eigenaars zijn afgedamd, zullen door het land
van Zevenberghen, het overige door het land van Breda naar de Marcke uitgebracht worden, terwijl de heer van Breda 
30 jaar lang de hooge en lage heerlijkheid van het geheel zal hebben; aangaande de 40 bunder moer langs de 
Brabantsche grens, die eigendom zouden zijn van den heer van Zevenberghen c.s. door koop van Boyden van den 
Poele en waarvan de heer van Breda ontkent, dat ze in Almonde, Dubbelmonde of Twintichhoeven liggen, wordt 
bepaald, dat de heer van Breda geen moer meer zal uitgeven onder Almonde, Dubbelmonde of Twintichhoeven en dat
er 40 bunder door den heer van Breda zullen worden afgepaald, die van weerszijden 30 jaar ongebruikt zullen blijven 
liggen.
regest_datering (op Sente Mariën Magdalenen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 116). De zegels van de vier arbiters en van beide partijen verloren.
regest_nummer 7211377 Juni 22
regest_beschrijving Henric van Boutershem, heer van Berghen opten Zoeme, doet als arbiter uitspraak tusschen zijn 
schoonvader, heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, en heer Hugheman van Strijen, heer van 
Zevenberghen, inhoudende, dat Jan van Pollanen gedurende 30 jaar 40 bunder moer onder Aelmonde, Dubbelmonde 
of Twintichhoeven braak zal laten liggen, dat de 11 hoeven moer te Zonzele zullen worden uitgebracht door het land 
van Zevenberghen en de verdere moeren aldaar door het land van Breda, terwijl de heer van Breda over alle moeren 
en goederen te Zonzele de hooge en lage rechtspraak behoudt gedurende 30 jaar.
regest_datering (des Maendages voer Sinte Jans dach Baptisten).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 116). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was, die van partijen verloren.
regest_nummer 7731386 November 1
regest_beschrijving Hertog Albrecht van Beyeren, ruwaard van Holland, schrijft aan den heer van de Leck en Breda, dat
Foykijn, baljuw van den Haghe, naar Breda gezonden om vrede te maken tusschen hem en den heer van 
Zevenberghen, hem niet thuis heeft gevonden, dat hij (de hertog) daarop vrede heeft genomen van den heer van 
Hoern en heer Dirck van der Leck als verwanten van den heer van de Leck en Breda, en verzoekt hem 14 November in 
den Haghe dien vrede te komen bevestigen, welke 6 weken duren zal.
regest_datering (in den Haghe Alreheyligen dach).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 117). Met sluitzegel in groene was.
regest_nb Zie voor de dateering (Reg.No. 774).
regest_nummer 7741386 December 1
regest_beschrijving Jan, heer van de Leck en van Breeda, en Hugheman van Stryen, heer van Zevenberghen, kiezen 
resp. heer Diedrijc van Pollanen, heer van Asperen, met heer Willem, heer van Oesterhout, en heer Henric, heer van 
Berghen, met heer Jan, heer van Weesmale, tot arbiters om een einde te maken aan hun twist, welke vier arbiters een 
overman zullen kiezen, wanneer zij het binnen 10 weken niet eens zijn geworden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 117). De zegels der beide oorkonders verloren.
regest_nummer 8291394 November 14
regest_beschrijving Hugeman van Stryen, heer van Sevenbergen, geeft heer Henric van der Lecke en de onder zaten 
van den heer van de Leck, diens broeder, een wapenstilstand tot 2 Februari (Onzer Vrouwen lichtmisse naist comende) 
met invrijheidstelling van de gevangenen onder waarborg, en voor zoover ze niet geschat zijn.
regest_datering (Berghen in Henegouwe des Saterdaichs na Sente Mertens dach in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 117). Met het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 8331395 Februari 28
regest_beschrijving Hugheman van Stryene, heer van Zevenbergen, geeft heer Heinric van der Lecke, heer van 
Heeswijc en Dinter, en de onderzaten van den heer van de Leck, diens broeder, een wapenstilstand tot 21 Maart (des 
Sonnendaegs, die men heet Halfvasten naest comende als men singhet Letare), gedurende welk bestand de 
gevangenen, voorzoover zij niet geschat zijn, onder waarborg in vrijheid gesteld zullen worden.
regest_datering (des Sonnendaegs na grote Vastelavond na den loepe des Hoefs van Ludic).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 117). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 8351395 Maart 21
regest_beschrijving Hugheman van Striene, heer van Zevenberghen, verleent heer Heinric van der Lecke, heer van 
Heeswijc en Dijnter, en de onderzaten van den heer van de Leck, diens broeder, een wapenstilstand tot 17 Maart e.k. 
(Sente Gheertruidendage naest comende die men heet Half Merte) met belofte, dat hij de gevangenen onder 
waarborg op Sint Jans dag in den zomer in vrijheid zal stellen voor den verderen duur van het bestand, voor zoover ze 
niet geschat zijn, en met verbod om na 1 Mei op het Steenbergsche moer te delven.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 117). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb Waarschijnlijk moet in den datum Februari gelezen worden voor Maart.
regest_nummer 8361395 Maart 21
regest_beschrijving Hugheman van Striene, heer van Zevenberghen, oorkondt, dat hij met heer Heinric van der Lecke, 
heer van Heeswijc, een bestand heeft gesloten, dat hun arbiters elkaar te Liere ontmoeten zullen op 1 Mei en dat die 
van heer Heinric dan gemachtigd zullen zijn een termijn te bepalen, waarbinnen een vrede voor goed of tot de 
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meerderjarigheid van de jonckvrouwe van de Leck gesloten zal worden, dat de wederzijdsche gevangenen op Sint Jans
dag vrijgelaten zullen worden op te Lier te bepalen voorwaarden en dat men na 1 Mei gedurende het bestand niet zal 
delven op het Steenbergsche moer.
regest_datering (na den loep des Hoefs van Ludike).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 117). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was; dat van de stad Zevenbergen 
verloren.
regest_nummer 8501396 September 14
regest_beschrijving Willem van Dalem, heer van Donga, Henrijc Bloc, Gielijs Wilmaer en Jan Peters, arbiters in een 
geschil tusschen Johanna, vrouwe van de Leck en Breda, en heer Hugheman van Strijen, heer van Sevenberghen, 
bepalen, dat laatstgenoemde ed heerlijkheid en den cijns zal hebben van 10 hoeven en 8 bunder moer in het 
Steenbergsche moer, gelegen tusschen het land van Sevenberghen en Sonzele, en van 6 bunder zaggen, gelegen 
tusschen Jan Grauwenssloot en 4 bunder land, over 2 waarvan de heer van Sevenberghen de heerlijkeid reeds heeft, 
terwijl van de 2 andere onderzocht zal worden, of ze cijnsplichtig zijn aan Breda, en regelen het recht van aardhaling 
van die van Sevenberghen uit het land van Breda, welke uitspraak geldig zal blijven, tenzij een van beide partijen haar 
na 7 jaar opzegt.
regest_datering (op des Heylichs Crucen dach Exaltatio in de maent van September gheleghen).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 117). Met de zegels der eerste twee arbiters in groene was; die der laatste twee verloren; 
voorts de zegels van heer Hendrik van de Leck, heer van Heeswijk, als voogd van Johanna, in bruine, van heer 
Hugeman van Stryen, Jan, heer van Wezemale en Quaetbeke, erfmaarschalk van Brabant, Jan, heer van Rotzelaer, 
erfdrossaard van Brabant, de steden Breda en Zevenbergen in groene was, waarvan de beide laatste zeer geschonden. 
Met transfix dd. 1396 September 21 (Reg.No. 851).
regest_nb b) Afschrift op perkament, (Inv.No. 117).
regest_nummer 8511396 September 21
regest_beschrijving Johanna, hertogin van Brabant enz., en Aelbrecht, hertog van Beyeren, graaf van Hollant enz., 
bevestigen de uitspraak, vermeld in den brief dd. 1396 September 14 (Reg.No. 850), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 117). Met de zegels der beide oorkonders, het eerste in buine, het tweede in groene was, het
tweede met contrazegel.
regest_nummer 19691474 April 20
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw en Dyetze, heer van Breda, en Aert, heer van Zevenbergen, Nyecop en 
Noordeloos, approbeeren de overeenkomst, gemaakt door hun vrienden van weerszijden, volgens welke een sloot 
gegraven zal worden van den paal op den Willemsdijk naar een paal, dien men bij Haseldonc zal plaatsen buiten den 
dijk van Zevenbergen, vandaar naar Nellensloot en vervolgens naar de Marck, op voorwaarde, dat de sloot geen uitstel
of verhindering zal geven om tot de geheele scheiding te komen volgens de gemaakte overeenkomst.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 118). Met de zegels der oorkonders in roode was.
regest_nummer 6241364 Januari 15
regest_beschrijving Wenceslaus en Johanna, hertog en hertogin van Brabant enz., verklaren, dat stad en land van 
Breda uit gratie en niet uit verplichting hebben bijgedragen aan de bede, en belooft heer Jan van Polanen, heer van de 
Leck en Breda, geen bede meer van Breda te zullen eischen.
regest_datering (te Bruesele XV daghe in Januario int jaer ons Heren MCCC testich ende drie na custume 's bisdoms 
van Cameric).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 119). Met rest van het zegel van den hertog, dat van de hertogin verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1378 April 14 (Reg.No. 727).
regest_nb c) Afschrift (Inv.No. 144). Op hetzelfde blad als afschrift c. de afschriften vermeld onder Reg. Nos. 700 en 761.
regest_nummer 7271378 April 14
regest_beschrijving Deken en kapittel van Onser Vrouwen kerk te Breda geven vidimus van den brief dd. 1364 Januari 
15 (Reg.No. 624).
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 119). Met zegel der oorkonders in groene was.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 144).
regest_nummer 7611384 Augustus 7
regest_beschrijving Johanne, hertogin van Brabant enz., verklaart, dat de bijdrage van stad en land van Breda in de 
bede niet volgens haar recht, maar als gunstbewijs is gegeven.
regest_datering (tot Bruessele).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 120). Met geschonden zegel van de oorkondster in bruine was.
regest_nb b) Afschrift op hetzelfde blad als het afschrift, vermeld onder Reg.No. 624 (Inv.No. 144).
regest_nummer 8531397 Februari 1
regest_beschrijving Johanne, hertogin van Brabant enz., verklaart ontvangen te hebben van heer Heinric van der Leck, 
ridder, momber van de dochter van den heer van de Leck en Breda, en van de stad Breda het 3e en 4e payment van de 
laatst vergunde bede.
regest_datering (Bruessel MCCC sessendeneghentich na costume 'sHoofs van Cameric).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1404 December 29 (Reg.No. 907).
regest_nummer 9071403 December 28
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regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1397 Februari 1 (Reg.No.
853).
regest_datering (dusent vierhondert ende vier).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 121). Het zegel van het kapittel verloren. In dorso staat: "is niet geregistreerd".
regest_nummer 9401407 Juni 20
regest_beschrijving Anthonis, hertog van Brabant enz., geeft Engelbrecht van Nassouwen, heer van de Leck en Breda, 
op zijn verzoek een bevestiging van het vonnis, door mannen van Brabant te Loeven uitgesproken, inhoudende, dat 
het land van Breda zal staan ten Brabantschen rechte en niet ten rechte van de bank van Santhoven.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 122). Met de zegels van den hertog en van heer Heinric van de Leck, heer van Heeswijc en 
Dinter, in roode, die van heer Heinric, heer van Heverle, heer Jan, heer van Huldebergen, heer Roelant, heer van 
Bourgeval, heer Claes Swaef, heer Jan van der Noeveruwen en heer Wenselijn Tserclaes, ridders, in groene was; dat van
Roelant van Bourgeval zeer geschonden.
regest_nummer 9631409 Augustus 17
regest_beschrijving Anthonis, hertog van Brabant enz., vergunt Engelbrecht van Nassouwe, heer van de Leck en Breda,
zijn raad, om in Sundert, dat deze van hem in pand heeft, rechters te zetten.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 123). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nb Gedrukt bij H. van der Hoeven, Zundert en Wernhout, bl. 128.
regest_nummer 7001374 November 9
regest_beschrijving Wenceslaus van Behem, hertog, en Johanna, hertogin van Brabant enz., verklaren, dat stad en 
land van Breda hun geen bede verschuldigd is, doch alleen als gunstbewijs heeft bijgedragen in de losprijs voor den 
hertog en den oudsten zoon van heer Jan van der Leck en Breda, gevangen genomen in den slag bij Baistwilre.
regest_datering (ter Vueren).
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1409 October 1 (Reg.No. 966).
regest_nb b) Afschrift. Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift vermeld onder No. 624 (Inv.No. 144).
regest_nb Gedrukt bij v. Goor, a.w., bl. 463.
regest_nummer 9661409 October 1
regest_beschrijving Deken en kapittel van de kerk van Sint Maria in Breda geven vidimus van den brief dd. 1374 
November 9 (Reg.No. 700).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 124). Met rest van het kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 10521417? Januari 13
regest_beschrijving Godert Meckynck, kanunnik en zegelaar van Luydick, bericht mr. Jan Bont, aartsdiaken van 
Famannen in het bisdom Luydick, kanselier van Brabant, na lezing van een brief van Engelbrecht, graaf van Nassow, 
dat de bisschop de zaak van den priester Peter van Ypelaer, die ten onrechte door den drost van den graaf gevangen 
genomen is wegens het in de heerlijkheid Breda doen executeeren van een inbibitie, verkregen voor het Hof van 
Ludick, zal vervolgen, aangezien anders de aarsbisschop van Coelen als legaat de zaak in handen wil nemen.
regest_datering (tot Luydick).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 125). Links onderaan met latere hand: 1417.
regest_nb In 1421 was Peter van Ypelaer student te Keulen. (Taxandria 1941, bl. 206).
regest_nb In een bijbehoorende informatie (zie Reg.No. 1056) wordt gezegd, dat P. van Ypelaer, nu student te Keulen, 
eertijds kapelaan te Breda was.
regest_nummer 10561417? April 2
regest_beschrijving De Raad van Brabant verzoekt den bisschop van Ludick, hertog van Bullioen en graaf van Loen, 
genoegdoening te geven aan jonker Engelbrecht, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Leck en Breda, ten 
opzichte van zijn klacht over verkorting van zijn rechten als heer van Breda, vervat in de ingesloten informatie.
regest_datering (Loeven).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 125). Links onderaan met latere hand: 1417.
regest_nummer 11511421 October 12
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., gelast zijn raad en kamerling Engelbrecht van 
Nassow, heer van de Leck en Breda, het verzet tegen den heer, waaraan de stad Breda door de Staten van Brabant 
schuldig bevonden is, te straffen en scheldt hem zijn deel van eventueele boeten kwijt.
regest_datering (in onser borch van Loeven).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 126). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 12651429 Juli 23
regest_beschrijving Henrick van Diest, ridder, heer van Rivieren, Wouter van Kersbeke, ridder, heer van Stalle en 
Godsenhoven, Willem van Herzeele en Willem Nouts, gecommitteerden van den hertog van Brabant tot inning van de 
bede, verklaren ontvangen te hebben van stad en land van Breda 1389 kronen 10 penningen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 127). De zegels der vier oorkonders verloren.
regest_nummer 13201433 November 8
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen, Brabant enz., erkent, dat 600 gouden peters, die stad en land 
van Breda als aandeel in de bede betaald hebben, meer is dan waartoe zij volgens de oude taxatie verplicht waren, en 
belooft hun het teveel terug te zullen geven.
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regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 128). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nb b) Authentiek afschrift van 1550 (Inv.No. 144).
regest_nummer 13601437 Januari 31
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingniën, Brabant enz., belooft de stad Breda, dat, wanneer bij de 
nieuwe taxatie voor de bede blijkt, dat zij minder schuldig is dan de door haar betaalde 1150 philippusguldens, haar 
het teveel bij de eerstvolgende bede gekort zal worden.
regest_datering (dusent vierhondert sesse ende dertich na costumen ons Hoofs).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 128). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 14691442 Maart
regest_beschrijving (Philips van Bourgondië) verklaart ontvangen te hebben van de stad Breda 1626 philippusguldens, 
die de stad hem schuldig was aan bede.
regest_datering (duysent CCCC ende eenenveertich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 129). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nb Het stuk is zeer beschadigd.
regest_nummer 14741442 December 11
regest_beschrijving Philippus, hertog van Burgongiën Brabant enz., oorkondt, dat de Raad van Brabant in het geschil 
tusschen de dorpen Brecht en Zundert, beide voor zoover zij toebehooren aan Jan, heer van Wesemale, over het 
betalen door Zundert van 1/3 van schot, lot, beden e.a. lasten, aan het dorp Brecht zijn eisch ontzegd heeft.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Gelijktijdig afschrift in duplo (Inv.No. 130).
regest_nummer 15791448 Januari 18
regest_beschrijving Philips etc. bepaalt ten aanzien van goederen, in Brabant gelegen, doch leenroerig aan uitlandige 
heeren, dat de bezitters door hem in hun leenen gehouden zullen worden; dat van zijnentwege over die goederen 
geëxecuteerd zal worden en de bezitters niet voor vreemde leenhoven gedaagd zullen kunnen worden.
regest_datering (Bruessel dusent vierhondert seven ende veertich na gewoenten ons Hoofs).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 131).
regest_nummer 15961448 Augustus 21
regest_beschrijving Philips, hertog van Brabant enz., oorkondt, dat de Raad van Brabant, uitspraak doende tusschen 
de heeren van Breda en Bergen opten Zoom eener-, en schepenen van Oudenbosch anderzijds, bij vonnis beslist heeft,
dat de schepenbank van Oudenbosch de hoofdbank te Breda als haar hoofd heeft te erkennen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 132). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was met contrazegel.
regest_nummer 12451429 Februari 13
regest_beschrijving De secretaris van de Raad van Brabant geeft akte van de uitspraak, gedaan in het geschil tusschen 
de inwoners van Weelde en die van Baerle over het gebruik van zekere heiden en vroenten, inhoudende, dat beide die 
gemeenschappelijk zullen gebruiken tot St. Jan e.k., binnen welken termijn een onderzoek ingesteld zal worden.
regest_datering (Bruessel XIIIIc acht ende twintich na gewoente des Hoifs van Camerick).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 133).
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 3e Reeks IX, bl. 344.
regest_nummer 12441429 Januari 5
regest_beschrijving Roelof van Rijswyke, schout van Alphen en Baerle, Boyden Bellens, Willem Pondt en Peter die 
Bruyne, schepenen van Baerle, oorkonden, dat 25 à 30 jaar geleden mannen hebben getuigd, dat een deel der 
ingezetenen van Baerle, n.l. de drie heerdgangen Oerdele, Nyhoven en Tommelen en eenige straten bij het kerkhof, 
met de ingezetenen van het dorp Weelde te zamen de vroente tusschen Baerle en Weelde gekocht hebben tot 
gemeenschappelijk gebruik.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 133). De zegels van Rolof van Rijswijc, Boyden Bellens, Jan de Bye en Peter Snellairt 
verloren.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 3e Reeks IX, bl. 345.
regest_nummer 16461450 October 30
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoengiën enz., oorkondt, dat de Raad van Brabant, uitspraak doende 
tusschen de inwoners van Poppel en Weelde, eener-, en die van Baarle, onderzaten van den graaf van Nassau, zijn 
raad en kamerling en drossaard van Brabant, anderzijds, beslist, dat de buren van Badaff, hoewel behoorende tot 
Baerle, gerechtigd zijn de meenten te gebruiken, die 50 jaar geleden voor 50 jaar aan Poppel en Weelde zijn 
toegewezen, daar zij bewoners dier meenten zijn.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 133). Met zegel van den hertog met contrazegel in roode was.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 3e Reeks IX, bl. 346.
regest_nummer 16781452 October 20
regest_beschrijving De hertog van Brabant enz. verzoekt de stad Breda, den 7en November gedeputeerden naar 
Bruessel te zenden ter Statenvergadering om toestemming te geven tot het heffen van de helft van den 3en termijn 
van de loopende bede, welke in 1453 verschijnen zal, tegelijk met den 2en termijn, die met Kerstmis e.k. verschijnt, 
wegens onkosten, veroorzaakt door het verzet van de stad Ghend.
regest_datering (Rijssel).
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regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 134).
regest_nummer 16711452 April 15
regest_beschrijving De hertog van Brabant enz. verzoekt graaf Jan van Nassou te bevorderen, dat de stad Breda den 
derden termijn van de toegestane bede spoedig betaalt.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 134).
regest_nummer 19361470 Juni 17
regest_beschrijving Lenaert Mercelisz. en Claes Colenz., schepenen in Rosendale, oorkonden, dat de heerlijkheid zich 
zoowel voor het proces, dat nu hangende is voor den Raad van Brabant tusschen haar en het dorp Wouw, als voor alle 
toekomende processen met genoemd dorp aan de uitspraak van Johan, graaf van Nassouw, heer van Breda etc., en 
Johan, heer van Berghen, onderwerpt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 135). Met geschonden zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 14761433 April 7
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoigne, Brabant enz., gelast op een klacht van Jan, graaf van Nassow en 
Vyanden, zijn raad en kamerling en drost van Brabant, aan schout en schepenen van Rosendale om driemaal in de 
week rechtdag te houden en zoo noodig op hofvaart te gaan naar drost en leenmannen van Breda, tenzij deze naar 
Rosendale willen komen.
regest_datering (duysent CCCC twee ende veertich na costumen ons Hoefs).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 136).
regest_nummer 16261449 November 30
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoengiën, Brabant enz., beveelt schout en schepenen van Rosendale, op 
een klacht van Jan, graaf van Nassouw, Ditz en Vyanden, raad en kamerling en drost van Brabant, om eens in de week 
en wel op Zaterdag rechtdag te houden en voor hofvaart en beroep zich te wenden tot drossaard en leenmannen te 
Breda.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 136). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was met contrazegel.
regest_nb b) Opgenomen in den brief dd. 1450 October 30 (Reg.No. 1645).
regest_nummer 16451450 October 30
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoengiën, Brabant enz., gelast schout en schepenen van Rosendael, die in 
oppositie zijn gekomen tegen zijn ordonnantie van 1449 November 30, hierin opgenomen (Reg.No. 1626), zich te 
onderwerpen aan de uitspraak, gedaan door den Raad van Brabant ten gunste van den graaf van Nassou.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 136). Met geschonden zegel in roode was van den oorkonder met contrazegel.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1475 Januari 12 (Reg.No. 1978).
regest_nummer 19781475 Januari 12
regest_beschrijving Deken en kapittel van St. Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1450 October 30 (Reg.No.
1645).
regest_datering (iuxta stilum curie leodiensis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 136). Met geschonden zegel in groene was van deken en kapittel.
regest_nummer 19911475 April 17
regest_beschrijving Kaerle, hertog van Bourgoengiën, Brabant enz., bericht den Raad van Brabant, dat hij het verzoek 
van Heinric van Atten, Appellant in het proces, hangende voor den Raad tusschen hem, de bank van Rosendale als 
geappelleerde en Henrick van Smaelvoirt alias de Cock als geïntimeerde, om een onderlinge schikking te mogen 
maken en het proces van den Raad terug te nemen, heeft toegestaan met oplegging van een boete.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 136). Het zegel verloren.
regest_nummer 18581463 Februari 7
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgongiën etc., gelast allen tollenaren te water en te land in Brabant en op 
de Schelde en de Maas om alle materiaal, dat Jan, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, laat komen voor 
den bouw van een toren etc. aan zijn slot te Breda, tolvrij door te laten.
regest_datering (Bruessel duysent vierhondert twee ende tsestich na costume ons Hoeffs).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 137). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nb Gedrukt bij v. Goor, a.w., bl. 473.
regest_nummer 19671474 Januari 9
regest_beschrijving De Raad van Brabant herhaalt zijn bevel aan Adam van Nyspe, drossaard van het land van Breda, 
om Adriaen Godevartsz., die te Oosterhoudt gevangen zit wegens doodslag op Guillaume Gyselin, in leven schout van 
Mont Sainte Gertrud, uit te leveren.
regest_datering (en ladite court de Parlement l'an mil quatrecens soixante et trèze).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 138).
regest_nummer 22061491 September 20
regest_beschrijving Maximilian, koning der Romeinen etc., en Phelippe, aartshertogen van Austrice, stellen stad en 
land van Breda, op verzoek van Engelbert, graaf van Nassou en Vienne, heer van Breda, eersten kamerling, stadhouder
en kapitein-generaal van Flandres, voor de 9 volgende jaren vrij van alle beden wegens schade, gelegen door den 
brand.
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regest_datering (Malines).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 139). Met geschonden zegel in roode was. In dorso een opdracht van een der commiezen 
van de domeinen en financiën dd. 1491 September 28 aan de anderen en aan den rentmeester-generaal van Brabant 
om voor de uitvoering te zorgen.
regest_nummer 24571505 Januari 18
regest_beschrijving Philips, koning van Castilliën enz., hertog van Brabant, veelt den deurwaarder, de inwoners van 
Rosendale te handhaven in hun recht van vrijdom van het opbrengen van boschtienden, waarop de officiaal van 
Ludick aanspraak maakt, totdat daarover ten petitoire zal zijn beslist.
regest_datering (Bruessel, duysent vijfhondert ende viere).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 140). Met geschonden zegel met contrazegel van den oorkonder in roode was. Hieraan 
vastgehecht relaas van den deurwaarder dd. 1505 Januari 22 (Reg.No. 2458).
regest_nummer 24581505 Januari 22
regest_beschrijving De deurwaarder J. Collet bericht den Raad van Brabant, dat hij uitvoering heeft gegeven aan het 
mandement van den 18en l.l. (Reg.No. 2451), waaraan deze is vastgehecht, en den pastoor van Rosendale voor den 
Raad heeft gedaagd, welke geweigerd heeft zich partij te stellen, daar hij gehandeld had op raad van den onlangs 
overleden abt van Tongerloo ten behoeve van den officiaal van Luydick.
regest_datering (anno XVcIIII).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 140). Hieraan vastgehecht een getuigenverhoor.
regest_nummer 28891535 Februari 16
regest_beschrijving Charles, Roomsch keizer etc., stelt op verzoek van Henry, graaf van Nassau, markies van Zenette, 
heer van Breda etc., de stad Breda gedurende 18 jaar vrij van alle beden, omdat zij veel te lijden heeft gehad van pest 
en brand.
regest_datering (Bruxelles mil cinq cens trente quatre).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 141). Gedrukt bij van Goor, a.w., bl. 489.
regest_nummer 31991549 November 20
regest_beschrijving Charles, keizer etc., geeft, op het verzet tegen confiscatie van eigendommen van ketters en 
majesteitsschenners, geuit door eenige vazallen en steden uit hoofde van hun hooge rechtspraak of privileges, een 
ordonnantie over de verdeeling dier goederen.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 142).
regest_nummer 10731418 Juni 22
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., verklaart, dat Engelbrecht, graaf van Nassou, en stad en land van 
Breda, op zijn speciaal verzoek en dus zonder prejudicie, voor dezen keer de stad Antwerpen "volgen".
regest_datering (Sinte-Gertrudenberghe).
regest_nb Authentiek afschrift van 1549 December 22 ten verzoeke van de raden van den prins van Oranje (Inv.No. 
143). In dorso: "brief van prejudicie".
regest_nummer 71213 Februari 24
regest_beschrijving Henrick, hertog van Lottrijcke, beleent, wegens misbruiken door de tegenwoordige leenmannen, 
Godfroide van Breda met de helft van den tol, te heffen van de schepen, die door de Rhyne en de Schelde gaan en 1∕3 
van hetgeen van den wijn geheven wordt en voorts met Scakerloe en Ossendrecht, met verbod deze beide leenen in 
achterleen te geven, in ruil waarvoor Godfroide den eed van vazaliteit aflegt voor al zijn goederen.
regest_datering (duysent tweehondert twelve VI Kal. Marcii).
regest_nb a) Hollandsche vertaling van een Latijnsch origineel (Inv.No. 144).
regest_nb b.) Idem 15e eeuw (Inv.No. 144).
regest_nb Zie Wauters VIII, bl. 378. Afschrift b. heeft Stryne in plaats van Rhyne.
regest_nummer 1981328 October 5
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant etc., geeft aan den schout van het land van Breda, Claeus van Nyspen, 
volmacht om in de dorpen van het land van Breda schepenen en dingbanken te zetten met hofvaart op schepenen van
Breda.
regest_datering (te Bruesele des Goensdaeghs na Sente Remijs' dach).
regest_nb Authentiek afschrift van 1543 in duplo (Inv.No. 144).
regest_nb Gedrukt bij van Goor, a.w., bl. 449.
regest_nummer 12881431 April 3
regest_beschrijving De rentmeester-generaal van Brabant verklaart ontvangen te hebben 547 kronen 2 schellingen 4 
penningen, die het land van Breda nog schuldig was aan bede.
regest_datering
regest_nb Afschrift dd. 1550 (Inv.No. 144).
regest_nummer 1442c 1440 Maart 7
regest_beschrijving De Raad van Brabant verzoekt Engelbrecht, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Leck en 
Breda, om het aandeel van Breda in de 40000 philippusguldens, den hertog toegestaan door het land van Brabant, te 
leenen op de toekomende bede.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 144). Op hetzelfde blad het afschrift, vermeld onder Reg.No. 1447.
regest_nummer 1447c 1440 Mei 8
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regest_beschrijving Philippe, hertog van Bourgoingnen, Brabant, enz., beveelt Engelbrecht, graaf van Nassow en 
Vyanden, heer van de Leck en Breda, hem het aandeel van Breda in de door Brabant op te brengen 38000 rijders te 
doen toekomen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 144). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift, vermeld onder Reg.No. 1442.
regest_nummer 22501494 December 8
regest_beschrijving Philips, aartshertog van Oistenrijck, hertog van Brabant etc., verklaart, dat de heerlijkheden van 
Engelbert, graaf van Nassouw, Vyanden etc., heer van Breda, en Jan, heer van Berghen opten Zoom, Wailham etc., 
exempt zullen zijn van de rechtspraak van iedere andere Brabantsche stad, en dat appèl alleen mogelijk is bij den Raad
van Brabant.
regest_datering (Antwerpen).
regest_nb Afschrift 1e helft 16e eeuw (Inv.No. 144). In margine staat, dat de origineele brief is verkregen door Johan 
van Glimes, heer van Bergen op Zoom, doch zonder medeweten van den graaf van Nassau, terwijl hij niet is 
rondgezonden aan de steden, noch de inhoud ervan uitgevoerd.
regest_nummer 2253c 1494
regest_beschrijving Engelbert, graaf van Nassou, heer van Breda, verzoekt den hertog van Brabant, om de door dezen 
uitgevaardigde ordonnantie, waaruit ten onrechte is geconcludeerd, dat appèl en reformatie van de hoofdbank van 
Breda bij den Raad van Brabant mogelijk zijn, zoodanig te wijzigen, dat zoowel van de schepen- als van de hoofdbank 
appèl evenals reformatie uitgesloten zullen zijn.
regest_datering
regest_nb Afschrift 1e helft 16e eeuw (Inv.No. 144). Onder het origineel stond: "Fiat Philippe". Het jaar 1494 is genomen
in verband met Reg.No. 2250 en de regeeringsjaren van Philips de Schoone.
regest_nummer 22691496 Juli 12
regest_beschrijving Graaf Engelbrecht van Nassau verbiedt het stadsbestuur van Breda in een zeker geval 
medewerking te verleenen, omdat de bank van Breda appellabel noch reformabel is.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Authentiek afschrift uit de 2e helft van de 16e eeuw (Inv.No. 144).
regest_nummer 25691513 Juli 11
regest_beschrijving De griffier van den Raad van Brabant geeft aan Everaert Anthonisz., appellant ter eenre, en aan 
schepenen van Roesendael, geappelleerden, en Mathijs Adriaensz. en de weduwe van Jan Harmansz., geïntimeerden, 
ter andere zijde, wegens absentie van den Raad, uitstel tot den eersten Dinsdag na de vacantie.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 144).
regest_nummer 25721513 Augustus 22
regest_beschrijving De griffier van den Raad van Brabant geeft akte, dat aan Jan van der Goten als procureur van den 
graaf van Nassouw, geïntervenieerde in het proces tusschen Everaert Anthonisz., appellant, van den eenen kant, en 
Mathijs Adriaensz. en de weduwe van Jan Harmansz. geïntimeerden, met schepenen van Roesendael, geappelleerden, 
van den anderen, 15 dagen uitstel is verleend.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 144).
regest_nummer 25731513 September 5
regest_beschrijving De Raad van Brabant geeft aan den heer van IJsselsteyn uitstel om te dupliceeren op de repliek 
van Juffrouw Beelen, weduwe van Jan Claesz., om te bewijzen, dat van het vonnis, gewezen door schepenen van 
Grave, geen appèl mogelijk is bij den Raad van Brabant.
regest_datering
regest_nb Afschrift van 1546 (Inv.No. 144).
regest_nummer 27571527 Augustus 20
regest_beschrijving Karel V beveelt de landvoogdes en den Geheimen Raad, den graaf van Nassou als heer van Breda 
te handhaven in zijn recht, waarbij appèl van de hoofbank van Breda op den Raad van Brabant uitgesloten is, zoolang 
de keizer hierover niet anders zal hebben beslist.
regest_datering (Vallidolid).
regest_nb Afschrift 1e helft 16e eeuw (Inv.No. 144).
regest_nummer 27591528 Maart 20
regest_beschrijving De Raad van Brabant draagt Jan van der Beken, raad en advocaat-fiscaal, op om een onderzoek in 
te stellen naar het recht van appèl en reformatie van vonnissen, gewezen in het land van Breda.
regest_datering (Bruessel duysent vijfhondert zeven ende twintich).
regest_nb Afschrift 1e helft 16e eeuw (Inv.No. 144).
regest_nummer 27761529 October 5
regest_beschrijving Charles, keizer, gelast den Raad van Brabant te onderzoeken, of er appèl bestaat van het gerecht 
van Breda, en bepaalt op verzoek van den graaf van Nassou, dat, hangende het onderzoek, de vonnissen van Breda 
executabel zullen zijn onder cautie, indien die van Anvers en Boisleduc dat niettegenstaande appellatie of reformatie 
ook zijn.
regest_datering (Plaisance).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 144). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 2779-1529
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regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassouwen, heer van Breda, verzoekt den keizer de interpretatie van een 
privilegie, gegeven door hertog Jan van Brabant in 1350, inhoudende, dat van vonnissen, gewezen in het land van 
Breda, geen appèl mogelijk is.
regest_datering
regest_nb Afschrift 1e helft 16e eeuw (Inv.No. 144).
regest_nummer 27801529?
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou etc., heer van Breda, verzoekt aan de landvoogdes om, zoolang de keizer 
hieromtrent niet anders heeft beslist, de vonnissen van het gerecht van Breda onder cautie te mogen doen 
executeeren.
regest_datering
regest_nb Afschrift 1e helft 16e eeuw (Inv.No. 144).
regest_nummer 27811529?
regest_beschrijving Heynrick, graaf van Nassou, heer van Breda, etc., verzoekt den Raad van Brabant, appèl noch 
reformatie toe te staan van vonnissen, gewezen in het land van Breda, zoolang het onderzoek naar de appellabiliteit 
niet is afgeloopen.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 144).
regest_nummer 30111540 December 18
regest_beschrijving Karel V beveelt den prins van Oranje, heer van Breda, om binnen 4 maanden alle hem ten dienste 
staande stukken ten bewijze, dat er van vonnissen van schepenen van Breda geen appèl op den Raad van Brabant 
mogelijk is, aan de landvoogdes te zenden.
regest_datering (Valenciennes).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 144). 2 aparte omslagen
regest_nummer 31191546 Februari 3
regest_beschrijving Kaerle, Roomsch keizer etc., gelast Jan Hanneton, raad, en Adam Boudewijnsz., secretaris van den 
Raad van Brabant, op verzoek van den procureur-generaal om eenige oude lieden te hooren als getuigen in het proces 
tegen den prins van Oraingne, baanderheer van Breda, over exemptie uit het ressort van den Raad van Brabant van de 
rechtspraak in zijn bannerie.
regest_datering (Bruessel duysent vijfhondert ende vijfvenveertich).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 144).
regest_nummer 31531548 Januari 12
regest_beschrijving Franchoys Leyedecker te Berghen opten Zoom, procureur voor de kinderen van Harman Mertens, 
belooft voor de hoofdbank van Breda, dat hij binnen 14 dagen cautie zal stellen voor burgemeester en schepenen van 
Berghen opten Zoom voor zijn voldoening aan het vonnis, gewezen in het proces, dat Anna van Barnagien voor 
schout, burgemeester en schepenen te Steenbergen begonnen is en nu voor de hoofbank van Breda vervolgt, waarop 
Anne van Barnagien hetzelfde belooft ten opzichte van de kosten.
regest_datering (Ludicx style).
regest_nb Extract uit een register van recognities (Inv.No. 144). Op hetzelfde blad het extract dd. 1548 Januari 23 
(Reg.No. 3157).
regest_nummer 31571548 Januari 23
regest_beschrijving Jan Nijs en Willem Jacopsz. Balmaker stellen zich voor schepenen van Bargen opten Zoom borg 
voor Franchoys Leydeckere ingevolge de akte van 1548 Januari 12 (Reg.No. 3153).
regest_datering (anno XLVII style van Brabant).
regest_nb Extract uit een register van recognities (Inv.No. 144). Geschreven op hetzelfde blad als het extract d.d. 1548 
Januari 12 (Reg.No. 3153).
regest_nummer 32091550 Juli 24
regest_beschrijving De hoofdbank van Breda, in appèl van burgemeester en schepenen van Steenbergen uitspraak 
doende in het proces tusschen Anna van Barnagiën, eischeres, en de kinderen van Harman Mertens, over de betaling 
van 500 carolusguldens met de rente sinds 28 Juni 1540, wijst de eisch toe.
regest_datering (Breda opter stadthuys).
regest_nb Extract uit het register der vonnissen van de hoofdbank van Breda (Inv.No. 144).
regest_nummer 32121550 Augustus 9
regest_beschrijving Kaerle, keizer, gelast den deurwaarder, de wethouders van de stad Breda voor den Raad van 
Brabant te dagen op verzoek van Pieter Back, appellant in het proces tusschen hem en Joachim van Heusden, in appèl 
van het leenhof van Merxem en Schooten door de hoofdbank van Breda beslist ten zijnen nadeele.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 144). Aan het oorspr. was vastgehecht het relaas van den deurwaarder (Reg.No. 3213).
regest_nummer 32131550 Augustus
regest_beschrijving Jacques Fuys, deurwaarder van den Raad van Brabant, bericht, dat hij ingevolge den brief dd. 1550 
Augustus 9 (Reg.No. 3212), waaraan deze was vastgehecht, de wethouders van Breda en Joachim van Heusden te 
tsHertogenbosche tegen 24 September voor den Raad heeft gedaagd.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 144).
regest_nummer 32151550 Augustus 10-15
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regest_beschrijving Peeter Back verzoekt den Raad van Brabant, om wegens armoede te mogen volstaan met cautie 
juratoir voor de executie van de door hem verkregen brieven van appellatie van het vonnis, door wethouders van 
Breda gewezen te zijnen nadeele.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 144). Met gunstige beschikking in margine dd. 1550 Augustus 16.
regest_nummer 32171550 Augustus 12
regest_beschrijving Kaerle, Roomsch keizer etc., gelast den deurwaarder, de wethouders van de stad Breda voor den 
Raad van Brabant te dagen op verzoek van de voogden van de kinderen van Herman Mertens, appellanten in het 
proces, tegen hen gevoerd door Anna van Bernaige en door de hoofdbank van Breda in hun nadeel beslist.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 144).
regest_nummer 32181550 Augustus 29
regest_beschrijving Jacques Fuys, deurwaarder van den Raad van Brabant, bericht, dat hij gevolg heeft gegeven aan 
het bevel van 1550 Augustus 12 (Reg.No. 3217).
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 144).
regest_nummer 32771553 Januari 30
regest_beschrijving De keizer gelast den schout van Steenbergen, niet voort te gaan met de executie van het vonnis 
ten nadeele van de kinderen van Herman Mertens, zoolang die zaak in appèl is voor den Raad van Brabant.
regest_datering (Bruessel anno XVcLII nae costume ons Hoefs).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 144). Met opgedrukt papieren zegel.
regest_nummer 32781553 Februari 21
regest_beschrijving De schout van Steenbergen bericht den Raad van Brabant, dat hij tot uitvoering van het vonnis, 
waarvan sprake is in den brief van den Raad van 1553 Januari 30 (Reg.No. 3277) en waarvan hij hierbij een afschrift 
insluit benevens de extracten dd. 1548 Januari 12 en 23 (Reg. Nos. 3153 en 3157), is overgegaan, omdat de hoofdbank 
van het land van Breda niet appellabel is.
regest_datering (Steenbergen anno LIII nae scryven 's Hoofs van Ludick).
regest_nb Minuut (Inv.No. 144).
regest_nummer 32801553 Maart 7
regest_beschrijving De keizer bericht den schoot van Steenbergen, in antwoord op diens brief dd. 1553 Februari 21 
(Reg.No. 3278), dat het daarin vermelde vonnis niet uitgevoerd mag worden, zoolang het proces tusschen Anna van 
Bernaige, eischeres, en den prins van Oraingnen als heer van Breda met de hoofdbank van Breda eener-, en de 
voogden van de kinderen Mertens anderzijds, voor den Raad van Brabant hangende is.
regest_datering (Bruessel XVcLII stilo Brabantiae).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 144). Het opgedrukte zegel verloren.
regest_nummer 33181554 vóór December 21
regest_beschrijving Guilaume, prins van Auranges, graaf van Nassou, baanderheer van Breda, verzoekt den keizer om 
het appèl, dat volgens voorloopige schikking van 1550 alleen bestaat van de schepen-, maar niet van de hoofdbank 
van Breda, eveneens bij voorloopige schikking te veranderen in reformatie, welke voor de beide banken gelden zal.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 144). Met beschikking van de landvoogdes dd. 1554 December 21 (Reg.No. 3319).
regest_nummer 33191554 December 21
regest_beschrijving Marie, (landvoogdes), bericht, dat de keizer het verzoek, gedaan in den brief van (1554) (Reg.No. 
3318), aan den voet waarvan dit geschreven is, heeft ingewilligd.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nummer 3322-1554
regest_beschrijving De keizer, hertog van Brabant, wijzigt, op verzoek van Guillaume de Nassau, prins van Oranges 
(Reg.No. 3318), zijn voorloopige beslissing dd. 1550 April 29 (Reg.No. 3207) in dien zin, dat zoowel van de schepen-, als 
van de hoofdbank te Breda geen appèl, doch wel reformatie bij den Raad van Brabant mogelijk is.
regest_datering
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 144).
regest_nummer 23871500 December 29
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen, oorkonden, dat Berbele van der Dilft, weduwe
van Jacop van den Wijngaerdt, Jaspar van den Dorpe heeft gemachtigd om het beroep, dat zij, haar dochter Lijsbeth en
Jasper voornoemd gedaan hebben van het vonnis te Loenhoudt op den Raad van Brabant, te herroepen.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 144). Het zegel ten zaken van Antwerpen verloren.
regest_nb b) Geïnsereerd in de akte dd. 1501 Januari 31 (Reg.No. 2390).
regest_nummer 23901501 Januari 31
regest_beschrijving De notaris Andreas van Wyenhove instrumenteert, dat Jaspar van den Dorpe als man van Johanna 
van den Wijngaerde Gielis' dochter en als gemachtigde van Barbele van der Delft, weduwe van Jacop van den 
Wijngaerde, en haar dochter Johanna ) blijkens volmacht dd. 1500 December 29, hierin opgenomen (Reg.No. 2387), in 
haar proces met Jan en Boudewijn van den Wijngaerde over de nalatenschap van Willem van den Wijngaerde 
verklaart, ten onrechte in beroep te zijn gegaan van de uitspraak, gedaan door schepenen van Loenhout, omdat er van
het leenhof van Breda, waarbij schepenen van Loenhout ter hofvaart zijn geweest, geen appèl is.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 144). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 32071550 April 29
regest_beschrijving De keizer vergunt den prins van Orenges zijn eisch in zake de niet-appellabiliteit van de 
schepenbank te Breda nader toe te lichten voor de landvoogdes en beschikt, dat er, in afwachting van een beslissing, 
appèl zal zijn op den Raad van Brabant.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 144).
regest_nummer 34611567 vóór Juli 24
regest_beschrijving De prins van Orangiën verzoekt de hertogin van Parma, Plaisance etc., gouvernante etc., hem niet 
te hinderen in het vazn de hooge, lage en middelbare rechtspraak in stad en land van Breda, hetgeen geschied is door 
haar bevel aan den drossaard van Breda, om den provoost van Brabant behulpzaam te zijn bij de gevangenneming 
van eenige rebellen, waarvan de in hechtenisneming van …… Trelong het gevolg is geweest, en vraagt uitlevering van 
de gearresteerden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 145). In margine beschikking dd. 1567 Juli 24 in weigerenden zin. De voornaam 
voor Trelong is niet ingevuld, maar bedoeld zal zijn Jan Blois van Treslong, die in 1566 in handen van de Spanjaarden 
viel en 1 Juni 1568 onthoofd is.
regest_nummer 4501349 Juni 29
regest_beschrijving Margarete, keizerin, gravin van Hollant enz., geeft als gunstbewijs voor haar kamerling, heer 
Willem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, aan de inwoners van het dorp Oesterhout en de hofstad Waghenberch 
vrijdom van tol in Holland, Zeeland en Friesland.
regest_datering (te Monike in Beyeren op Sinte Pieters ende Sinte Pouwels dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 146). Met het zegel van Margaretha in roode was; dat van haar zoon, Willem van Beieren, 
verloren.
regest_nummer 1111311 Maart 12
regest_beschrijving Dertig personen van den kant van heer Philippus van Lidekerke en dertig van dien van de 
Tempeliers van Braken leggen getuigenis af aangaande de rechtsbevoegdheid van ieder van beide in Oesterhout en 
Alfen, ten overstaan van Gerardus van Uden, schout van Antwerpia, heer Johannes Volkard, Sebastianus van 
Hoestraten, Walterus de Bie, Arnoldus van der Hegghen en een groot aantal mannen van den hertog en van de 
Tempeliers.
regest_datering (apud Braken die Veneris post Dominicam qua cantatur Reminiscere).
regest_nb Latijnsche vertaling van een Hollandsch origineel. (Inv.No. 147).
regest_nummer 4851352 Maart 1
regest_beschrijving Willem van Duyvenvoerde, heer van Breda en Oesterhout, en Heinric van Boutershem, heer van 
Berghen op den Zoem, beloven elkaar uitlevering van misdadigers behoudens de rechten van de steden Breda, 
Berghen op den Zoem en Steenberghen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 148). Met de zegels der oorkonders in bruine was.
regest_nummer 4911352 November 16
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., verklaart, na onderzoek door Godevaert van der Delft, schout van 
Antwerpen, en Peter Coutereel, meier van Loeven, dat Jhan van der Moelen, hem overgeleverd door heer Willem van 
Douvenvoerde, heer van Oesterhout, niet tot de St. Petersmanschap te Loeven behoort.
regest_datering (te Bruessele).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 149). Met weinig geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 5041354 Juni 13
regest_beschrijving Claus van Oekel, Willem Leinsenz., Aernoud van den Neste, Jonaes van der Elst, Gheraerd die 
Gruter, Gheraerd die Bonte en Jan Mathijsz., schepenen van Breda, oorkonden, dat een driemaal herhaalde oproep 
geen andere schuldigen aan den in de Pinksterdagen te Wisdoerne tegen inwoners van Dordrecht begane misdaad 
heeft opgeleverd dan de vier, reeds door heer Jan van Pollanen, heer van der Leck en Breda, bij vonnis rechteloos en 
eerloos verklaarden n.l. Jacop Neven Gheraert Dulleken Herbaeren Jan Beinsz. en Coene Jansz.
regest_datering (des anders daghes na des Heilechs Sacraments dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 150). De zegels der zeven schepenen verloren.
regest_nummer 9171404/1406 October 15
regest_beschrijving De stad van Lovene verzoekt den jonker van Nassou, heer van Breda, of diens drossaard om de 
verbeurdverklaring en verkoop van goederen van brengers dezes briefs ongedaan te maken, daar zij als behoorende 
tot het recht van de St. Petersmanschap te Lovene alleen terecht kunnen staan voor den meier en de St. Petersmannen
aldaar.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 151).
regest_nb Gedrukt in Versl. en Meded. der Ver. tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vad. Recht VIII No. 3, aldus 
gedateerd, omdat met den "jonker van Nassau" aan wien de brief gericht is en de "ghenediger vrouwe van Brabant", 
waarvan sprake is, alleen Engelbrecht I, gehuldigd op 1404 Augustus 24, en hertogin Johanna, gest. 1406 December 1, 
bedoeld kunnen zijn.
regest_nummer 13051432 October 29
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regest_beschrijving De steden Brussel en Antwerpen verzoeken de stad Breda gevolmachtigden te zenden naar 
Herenthals om gezamenlijk maatregelen te nemen tegen Mechelen, dat bij Heffen de rivier de Zenne heeft afgesloten 
tegen het landrecht van Brabant in ).
regest_datering (des Goensdaeghs XXIX in Octobri).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 152).
regest_nummer 1309c Januari 1433
regest_beschrijving De graaf van Nassaw verzoekt den hertog van Bourgoigne, Brabant enz., de stad Anvers bij 
interlocutoir vonnis te veroordeelen om de inbreuken, gemaakt op de rechten van den heer van Breda, ongedaan te 
maken en te vergoeden, en haar te veroordeelen in de kosten.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 153). In dorso: "Dit is aldus int Walsche overgegeven minen Here ende sinen Walschen Raide
nu opte leste dachvairt tot Bruessel mer het were goet, dat ment translateirde in Duytsche eer meester Emont 
quame." In het stuk is sprake van een Antwerpsch vonnis, dat, blijkens het "correctieboeck" van Antwerpen, van 1432 
September 26 is; het geschil werd beslist in 1433 Mei 12 (Reg.No. 1313).
regest_nummer 1346c 1435
regest_beschrijving Drossaard en andere dienaren van den graaf van Nassauw te Breda, gezien den brief van de stad 
Antwerpen aan den schout van Etten, houdende verzoek om het beslag, gelegd op goederen van Joos Vrederix, 
poorter van Antwerpen, op te heffen, antwoorden, dat het beslag terecht gelegd is, en wijzen het verzoek af.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 153).
regest_nummer 13131433 Mei 12
regest_beschrijving Philips, hertog van Borgoengen, Brabant enz., uitspraak doende tusschen de stad Antwerpen en 
den jonker van Nassou, heer van Breda, naar aanleiding van een banvonnis, door die stad uitgesproken tegen 
inwoners van de heerlijkheid Breda, handhaaft den jonker van Nassou in de possessie der executie tegen die inwoners 
behoudens het petitoir recht van de stad Antwerpen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 153). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was met contrazegel voor 
Brabant.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 144).
regest_nummer 13191433 October 3
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen enz., bepaalt voorloopig in het geschil tusschen de stad 
Antwerpen en Engelbrecht, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Leck en Breda, dat de stad Antwerpen, alvorens
tot executie over te gaan ter zake van een vordering op een schuldenaar in Breda, den schuldeischer een termijn van 
tien dagen moet geven, waarin deze persoonlijk kan innen, en dat voor het vervolg beide partijen zonder 
feitelijkheden hun geschil over het recht van executie zullen voortzetten.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 153). Met geschonden zegel van den hertog in roode was met contrazegel voor Brabant.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 144).
regest_nummer 13251434 Juni 12
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen, Brabant enz., gelast zijn kamerling heer Claus van St. Goerix, 
ridder, en Henric Magnus, zijn raadslieden, naar Antwerpen en Breda te gaan om een onderzoek in te stellen naar het 
geschil tusschen de stad Antwerpen en Engelbrecht, graaf van Nassow en Vyanden, heer van Breda, over de executie 
van vonnissen van Antwerpen in stad en land van Breda.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 153). Met geschonden zegel van den hertog in roode was met contrazegel voor Brabant.
regest_nummer 13631437 April 29
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen, Brabant enz., oorkondt, dat Engelbrecht, graaf van Nassow en 
Vyanden, heer van de Leck en Breda, en de stad Antwerpen een overeenkomst hebben gesloten aangaande de 
uitvoering van vonnissen, uitgesproken door het gerecht aldaar tegen Antwerpenaren, wonende in stad en land van 
Breda, en bevestigt die.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 153). De zegels van den hertog, den graaf van Nassow en de stad Antwerpen verloren; dat
van Johanna van de Lek, gravin van Nassow, in groene was en geschonden.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 144).
regest_nb Gedrukt in: Placcaeten ende ordonnantiën van de hertogen van Brabandt, I, bl. 560.
regest_nummer 11801423 April 25
regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt allen, die bevoegd zijn te manen of te wijzen in stad en land van 
Breda om Claus Dierixz. niet te storen in het bezit van de goederen, afkomstig van zijn broeder Wouter, daar zij na 
vonnis van schepenen van Antwerpen uit 's heeren hand verkocht zijn in 1422.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 154).
regest_nummer 1190c 1423? Februari 14
regest_beschrijving (De Drossaard) van Breda vraagt de stad Anterpen waarom zij Rombout Mertens, inwoner van 
Breda, gevonnist heeft wegens een misdrijf, onder Breda begaan, waarvoor hij reeds boete betaald heeft.
regest_datering (op Sente Valentijns dach).
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regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 1191c 1423? December 10
regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt den drossaard of den schout van Breda haar poorter Jan Toylart uit 
de gevangenis te ontslaan of te bewijzen, dat hij een misdrijf heeft begaan, voordat hij poorter werd.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 12891431 April 7
regest_beschrijving De stad Antwerpen geeft den schout van Zundert en Rijsbergen kennis, dat zij voortaan aan de 
ambtenaren in het markgraafschap niet meer dan tweemaal zal schrijven over zaken tot haar jurisdictie behoorende of
haar poorterij aangaande.
regest_datering (Saterdach VII dage in Aprille).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nb De ordonnantie, waarvan deze brief een uitvloeisel is, werd 7 April 1431 afgekondigd. Zie Antw. Arch. blad, 1e
reeks, dl. 28, bl. 229.
regest_nummer 1347c 1435 September 11
regest_beschrijving De stad Brugge verzoekt de stad Antwerpen maatregelen te nemen tegen den hinder, die Jacop de 
Wale, dienaar van den graaf van Nassouwen, de godshuizen van St. Jan en van de Pottrieën te Brugge aandoet in hun 
goederen te Etten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 13661437?
regest_beschrijving De stad Antwerpen antwoordt den hertog van Brabant, dat zij niet op een dagvaart kan komen 
noch de te Antwerpen gevangen gehouden onderzaten van den jonker van Nassouwen kan vrijlaten, voordat door 
dezen de Antwerpsche burgers, 's hertogen onderdanen, in vrijheid gesteld zijn.
regest_datering
regest_nb Afschrift? (Inv.No. 154). Onderaan met latere hand 1437.
regest_nummer 1444c 1440 April 20
regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt Engelbrecht, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Leck en 
Breda, om het beslag op te heffen, dat te Breda gelegd is op goederen van Antwerpsche burgers, omdat een burger 
van Antwerpen in overeenstemming met het tractaat, gesloten tusschen Antwerpen en Breda, een actie heeft 
ingesteld tegen eenige burgers van Roesendale, en om de zaak door overleg te regelen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nb Het in den brief vermelde tractaat is in 1437 gesloten en graaf Engelbrecht overleed in 1442.
regest_nummer 1445c 1440 April 21
regest_beschrijving De graaf van Nassau antwoordt de stad Antwerpen op den brief van den 20en, dat het verdrag 
tusschen Breda en Antwerpen door de laatste herhaaldelijk geschonden wordt, dat hij alle arresten zal opheffen, 
wanneer Antwerpen hetzelfde doet, en dat hij genegen is te Westdoerne of Hoochstraten de zaak te bespreken.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 1499c 1444 Juni 25
regest_beschrijving (Johanna van Polanen, gravin van Nassou, vrouwe van Breda), verzoekt den schout van Ryen, om 
haar onderzaten, Jan en Aert van der Wymeren, die te Woestwesel namens den hertog gevangen gezet zijn, in vrijheid 
te stellen, of dag te geven over 6 of 8 weken, als haar zoon Johan, graaf van Nassou, drossaard van Brabant etc., terug 
zal zijn.
regest_datering (des anderen daechs na Sente Johans dach Baptisten te midzomer).
regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 1500c 1444 Juli 3
regest_beschrijving Johan etc., gezien het antwoord van den schout van Ryen op het verzoek van zijn moeder dd. Juni 
25 (Reg.No. 1449), vraagt nogmaals invrijheidstelling der beide gevangenen, of dag vóór Bamis om de zaak voor den 
Raad van Brabant te brengen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 1544c 1446? Mei 17
regest_beschrijving De graaf van Nassau antwoordt den heer van Bergen op Zoom 1e, dat de personen, door hem 
afgevaardigd naar Boevendonck ter behandeling van de verkorting, hun beiden aangedaan door den roedrager van 
Antwerpen in hun gemeenschappelijke vierschaar van Steenbergen, niet zonder last waren, doch de heer van Bergen 
op Zoom zich niet aan het aldaar overeengekomene heeft gehouden, wat hij hem thans verzoekt alsnog te doen; 2e, 
dat zijn drossaard, in Rosendael zijnde, naar Wouw is gegaan uitsluitend om naar de gezondheid van den heer en 
vrouwe van Bergen te vragen en 3e, dat de heer van Bergen de brug op hun gemeenschappelijk terrein, die hij heeft 
doen afbreken, moet herstellen of voldoen aan de voorwaarden, waarop de heer van Breda afbraak had toegestaan.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 1545c 1446? September 5
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regest_beschrijving De graaf van Nassou schrijft aan den hertog van Brabant, dat hij de roede van den roedrager van 
den ambtman van Antwerpen, die te Breda is gekomen om eenige personen gevangen te nemen wegens 
verbintenissen, door deze aangegaan voor schepenen van Antwerpen, in tweeën heeft gebroken, en dat de stad 
Antwerpen daarop heeft doen afkondigen, dat niemand meer naar het land van Breda mocht gaan, tenzij op eigen 
verantwoording, en dat de mannen zich gereed moesten houden om op het eerste bevel geharnast uit te rukken.
regest_datering
regest_nb a) Minuut
regest_nb b) Vertaling in het Fransche (Inv.No. 154).
regest_nummer 1546c 1446? September 23
regest_beschrijving Phelippe, hertog van Bourgoigne, Brabant enz., antwoordt den graaf van Nassou en Vyanden, heer
van Breda en de Leck, op diens brief van den 5en dezer, dat hij eerst zal doen onderzoeken, of het exploot, dat de 
officier van de lange roede uit Anvers te Breda kwam uitvoeren, in strijd was met de uitspraak, door hem gedaan in de 
twisten tusschen Anvers en Breda, en brengt hem verder op de hoogte van zijn krijgsbedrijven in Bourgondië.
regest_datering (en nostre ost à Espoisse).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 1547c 1446? December 26
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassau, schrijft aan de stad Antwerpen, dat commissarissen van den Raad van 
Brabant een uitleg hebben gegeven van alle duistere punten in het verdrag tusschen Antwerpen en Breda, en verzoekt 
haar dit aan haar grooten Raad mede te deelen, hem voor 15 Januari een verklaring te zenden, dat daarover geen 
geschillen meer zullen rijzen en den roedrager op Nieuwjaarsdag te Breda vergiffenis te laten vragen voor zijn vergrijp.
regest_datering (op Sente Stevensdach in de heylige Kersdage).
regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 16021148 December voor den 9en
regest_beschrijving Kathelijn Coppens verzoekt den jonker van Nassouw om bemiddeling bij de stad Antwerpen, die 
haar na een verbanning van 2 jaar niet in de stad wil toelaten, omdat zij dien tijd te Breda gewoond heeft, welke stad, 
volgens de stad Antwerpen, tot het markgraafschap behoort.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 154). In dorso een brief van den graaf van Nassouw aan Jan Noyts dd. 1448 December 9 
(Reg.No. 1603).
regest_nummer 16031448 December 9
regest_beschrijving De graaf van Nassouw(?) vraagt aan Jan Noyts hem met bringer dezes bericht te zenden 
aangaande de meening van de stad Antwerpen inzake de weder toelating van Katheline Coppens, sinds 2 jaar uit 
Antwerpen gebannen.
regest_datering
regest_nb Geschreven in dorso van Reg.No. 1602.
regest_nummer 16041448 December 14
regest_beschrijving Jan Noyts en Jan van Ranst antwoorden jonker Jan, graaf van Nassouw, Dietz en Vyanden, heer 
van Breda, drossaard van Brabant, op zijn brief aan Jan Noyts dd. 1448 December 9 (Reg.No. 1603), dat Jan van Ranst, 
met zijn zeggen, dat Katlyne Coppens in het markgraafschazp was geweest, niet Breda bedoelde, maar Bergen en 
Hoechstraten, en dat zij haar helpen zullen, wanneer zij onder eede verklaart, dat zij niet in het markgraafschap 
geweest is.
regest_datering (tAntwerp).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 16071449 Januari 3
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen verzoeken Johan, graaf van Nassow, Dietz en 
Vyanden, heer van Breda, drossaard van Brabant etc., het beslag, gelegd op goederen van Antwerpsche burgers te 
Rijsbergen voor een op te brengen bede, te doen opheffen, aangezien overeengekomen was, dat, in afwachting van 
een bijeenkomst te Hoechstraten, alles zou blijven, zooals het was.
regest_datering (XIIIIc XLVIII jaer).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 154).
regest_nummer 1608-1448
regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt den schout van Rijsbergen, Peter Fijen, haar poorters niet langer te 
hinderen in het bezit van hun goederen onder Rijsbergen wegens het niet betalen van aan den graaf van Nassow 
toegestane bede en zich te houden aan de afspraak tusschen haar en den graaf van Nassow om deze zaak in statu quo 
te laten, totdat zij op een bijeenkomst behandeld zal worden.
regest_datering (XIIIIc XLVIII jaer).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 16091449 Januari 5
regest_beschrijving De heer van Breda verzoekt de stad Antwerpen op haar klacht, dat de schout van Rijsbergen 
beslag heeft gelegd op goederen van Antwerpenaren, in zijn rechtsgebied gelegen, wegens het niet betalen van bede, 
hem een lijst met de namen dier personen te zenden, opdat deze, hangende het geschil tusschen hen beide, niet 
verder worden lastig gevallen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 16101449 Januari 10
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regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Dietz en Vyanden, heer van Breda, drossaard van Brabant, antwoordt 
aan Jan Noyts en Jan van Ranst op hun brief dd. 1448 December 14 (Reg.No. 1604), dat Katheline Coppens bereid is te 
Antwerpen den eed af te leggen, dat zij gedurende de 2 jaar van haar ballingschap niet buiten de jurisdictie van Breda 
is geweest, en verzoekt hen haar verder te helpen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 16441450 October 27
regest_beschrijving De Raad van Brabant, uitspraak doende in het proces tusschen de stad Antwerpen, eischer, en Jan,
heer van Berghen opten Zoom, Glimes etc., verweerder, over de verbeurdverklaring door den schout van Berghen 
opten Zoom van goederen aldaar, toebehoorende aan Daniel Madea, poorter van Antwerpen, ontzegt den aanleggers 
hun eisch.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 154).
regest_nummer 1655c 1450 na November 25
regest_beschrijving Willem van Nijspen, schout van Breda, antwoordt de stad Antwerpen op haar eisch, de beesten 
vrij te geven van haar poorter Gielis Zanders, waarop beslag is gelegd wegens schuld aan Sweder van Berck te Breda, 
dat zij Gielis Zanders naar Breda zende, waar de koop gesloten is, om te betalen.
regest_datering (des Maendaighs na Sinte Kathelinen dach).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154). Het opgedrukte zegel van Willem van Nijspen verloren.
regest_nummer 16791452 December 2
regest_beschrijving De stad Antwerpen schrijft aan den schout van Rijsbergen en de bedezetters van Klein Zundert ten
derden male om de beesten van den laat van Jan van der Heze, die zij voor de bede van den hertog van Brabant 
hebben afgepand, vrij te geven, of zich te Antwerpen, waar de zaak beslist moet worden, te komen verantwoorden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 16801452 December 9
regest_beschrijving De stad Antwerpen schrijft aan de hoofdbank te Breda den schout van Rijsbergen te gelasten het 
beslag, op de beesten van Jan van der Heze gelegd wegens het niet betalen van bede, op te heffen, daar een dergelijke 
zaak behandeld moet worden door de hoofdstad, waaronder de goederen, waarvan bede betaald moet worden, 
liggen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 16921453 November 10
regest_beschrijving Raden en dienaren van den jonker van Nassouwe te Breda schrijven uit diens naam aan de stad 
Antwerpen, dat de zaak tusschen Bertelmeeus Broek te Breda en Katherina Eelen over den eigendom van zekere 
goederen niet te Antwerpen behandeld moet worden, maar voor de schepenbank in de stad of het land van Breda, 
waaronder de goederen liggen, maar dat hij bereid is mede te werken tot een minnelijke schikking te Bruessel en 
verzoekt daartoe een dag te bepalen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 154).
regest_nummer 17051454 November 30
regest_beschrijving De stad Antwerpen vraagt heer Johan van Bergen opten Zoom, Glymes en Velpen, ridder, een 
anderen dag te bepalen voor de dagvaarding te Hoechstraten ter behandeling van de zaak van Heinric Oelen te 
Antwerpen contra Jacop Peter Heerenz., waarin de stad de rechten van de stad Bergen opten Zoom tekort zou doen.
regest_datering (op Sinte Andries'dach anno LIIII).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 17071454 December 10
regest_beschrijving Jan, heer van Berghen opten Zoom, Glymes, Velpe en Brecht, vraagt Johan, graaf van Nassouw, 
heer van de Leck en Breda, onder toezending van een brief van de stad Antwerpen, of de daarin genoemde dag hem 
gelegen komt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 17511456 October 14
regest_beschrijving De stad Bruessel schrijft den schout te Rijsbergen of zijn vorster te Zundert ten vervolge van haar 
vorigen brief, waarin zij teruggave vroeg van panden, afgenomen van eenige van haar poorters, volgens uitspraak van 
burgemeesters e.a. gedeputeerden van Breda wegens het niet betalen van een bieraccijns, dat genoemde poorters 
hebben verklaard, dat deze accijns door die van Zundert nooit betaald of geconsenteerd is, waarom de stad nogmaals 
teruggave eischt of overkomst naar Bruessel om verantwoording af te leggen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 1832c 1460 Januari 12
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassau, schrijft, op een klacht van Margriete Jan Paridaens weduwe, aan 
drossaard en schout van het land van Hoochstraten de panding, gedaan aan een leengoed van graaf Jan, waaruit zij 
haar douarie trekt, wegens een schuld, die haar zoon Henric volgens Antwerpsche brieven heeft, ongedaan te maken, 
of zich te komen verantwoorden voor zijn Leenhof.
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regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 18491462 September 4
regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt Roelof van den Nyenhuys, schout van Breda, om Wouter van 
Wesenbeke in zijn rechtsvordering tegen Gheertruyt van den Campe, weduwe van Jan van Rysingen, executie te 
verleenen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 18721464 Januari 28
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen verzoeken jonker Johan, graaf van Nassouw, 
Vyanden en Dietze, heer van Breda etc., om tusschenkomst ten behoeve van Wouter van Wesenbeke in zijn 
schuldvordering op de weduwe van Jan van Risingen.
regest_datering (des Saterdaechs XXVIII Januarii anno LXIII na de gewoente van Camerijcke).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 18731464 Februari 1
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dietze, heer van Breda etc., schrijft aan de stad Antwerpen,
dat Gheertrude, weduwe van Jan van Rysingen, gezegd heeft niet verbonden te zijn voor de schulden van haar man, 
waarover zij brieven van den hertog van Brabant en van den officiaal van Ludick heeft, waarvan hierbij copie, zoodat 
geen voordering ten behoeve van Wouter van Wesenbeke gedaan kan worden, en verzoekt de stad eenige raden naar 
Hoeghstraten te zenden om het eens te worden en bij mislukking de zaak voor den Raad van brabant te brengen.
regest_datering (na de gewoente van Ludick).
regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 18951466 Januari 3
regest_beschrijving De drossaard en andere dienaren van den jonker van Nassou schrijven aan de stad Antwerpen, dat
zij haar brief aan den schout van Roesendale inzake den eisch van Aertur van Malde tegen Joost Dierixsz. en 
Lambrecht van der Donck gezien hebben; dat laatstgenoemden verklaren niets schuldig te zijn aan eischer; dat zij niet 
te Antwerpen behoeven te verschijnen, doch de eisch voor de bank te Roesendale, waar zij wonen, gedaan moet 
worden; dat Joos Dierixsz. bereid is het huis op de Plaets te Roesendale, dat hij bij gerechtelijke uitwinning gekocht 
heeft, en waaruit eischer een lijftocht heeft, aan hem over te doen behoudens de onkosten, of daarover te recht te 
staan te Roesendale, en verzoeken de stad haar antwoord aan brenger dezes mede te geven.
regest_datering (na de gewoente van Ludic).
regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 19221469 Juli 10
regest_beschrijving De stad Antwerpen bericht den drossaard en andere dienaren van den jonker van Nassouw de 
ontvangst van hun brief, waarin zij vragen om Claus den Houvenere te zeggen, dat hij Cornelis Lamsz. van Rosendale, 
gemachtigde van het klooster Sinte Agniet te Thienen, ongemoeid moet laten en het arrest, gedaan ten laste van 
Daneel Mathijsz. te Nyspen, moet opheffen, waarop de stad voorstelt over 14 dagen een bijeenkomst te houden te 
Hoochstraten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 27391526 Juli 31
regest_beschrijving Schepenen van Breda oorkonden, dat Jaspar de Mere uit 's heeren hand gekocht heeft alle 
goederen te Breda van Jacop Bast en zijn vrouw Margriete Kerstiaens dochter van Buyten.
regest_datering
regest_nb Authentiek extract uit het register van schepenbrieven van Breda (Inv.No. 154). Op hetzelfde blad afschriften
van de beide akten van 1526 Juli 31, die van 1526 Augustus 8 en 1540 September 28 (Reg. Nos. 2740-2742 en 3007).
regest_nummer 27401526 Juli 31
regest_beschrijving Schepenen van Breda oorkonden, dat Jan van Leemputten heeft gekocht uit 's heeren hand alle 
goederen te Breda, die Jacob Bast en zijn vrouw aan hun kinderen getransporteerd mogen hebben.
regest_datering
regest_nb Authentiek extract uit het register van schepenbrieven van Breda (Inv.No. 154). Geschreven op hetzelfde 
blad als het afschrift van de akte van denzelfden datum (Reg.No. 2739).
regest_nummer 27411526 Juli 31
regest_beschrijving Schepenen van Breda oorkonden, dat Peter van Driele uit 's heeren hand heeft gekocht de 
goederen onder Breda, die Jacob Bast en zijn vrouw aan hun kinderen getransporteerd mogen hebben.
regest_datering
regest_nb Authentiek extract uit het register van schepenbrieven van Breda (Inv.No. 154). Geschreven op hetzelfde 
blad als het afschrift van de akte van denzelfden datum (Reg.No. 2739).
regest_nummer 27421526 Augustus 8
regest_beschrijving Schepenen van Breda oorkonden, dat Jacop van Gruynenberch heeft gekocht uit 's heeren hand 
alle goederen onder Breda van Jacob Bast en Margriet Kerstiaens dochter van Buyten of hun kinderen.
regest_datering
regest_nb Authentiek extract uit het register van schepenbrieven van Breda (Inv.No. 154). Geschreven op hetzelfde 
blad als het afschrift van de akte dd. 1526 Juli 31 (Reg.No. 2739).
regest_nummer 27841530 Juni 6
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regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt den schout van Roosendale nogmaals, Jacob de Hart, geheeten 
Metten Hare, uit te leveren.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 27851530 Juni 7
regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt den schout van Roosendale ten derden male om Jacob de Hart, 
geheeten Metten Hare, uit te leveren.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 27861530 Juni 7
regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt Laureijs du Blioul, heer van der Sart, audiencier en eersten secretaris 
van den keizer, om den schout van Roosendale te gelasten Jacob de Hart, geheeten Metten Hare, balling van 
Antwerpen, uit te leveren, nu zij daar driemaal vergeefs om gevraagd heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 29221536 Mei 23
regest_beschrijving Erasmus Schets heeft gekocht uit 's heeren hand de schulden van de hier genoemde debiteurs van 
Jan Maesz., "uitsnyder" van Antwerpen, voor 192 pond vlaamsch 18 stuivers.
regest_datering
regest_nb Authentiek extract uit het register van de koopdagen (van Breda). Op hetzelfde blad de extracten dd. 1536 
Mei 30 en 1541 September 20 (Reg. Nos. 2924 en 3025) (Inv.No. 154).
regest_nummer 29251536 Mei 30
regest_beschrijving Peter Spronge heeft gekocht uit 's heeren hand de schulden van de debiteurs van Jan Maesz. van 
Antwerpen, genoemd in de akte van 1536 Mei 23, voor 30 pond vlaamsch.
regest_datering
regest_nb Authentiek extract uit het register van koopdagen (van Breda), geschreven op hetzelfde blad als het extract 
dd. 1536 Mei 23 (Reg.No. 2922) (Inv.No. 154).
regest_nummer 30071540 September 28
regest_beschrijving Vincent Werbeeck, lakenkoopman te Antwerpen, koopt uit 's heeren hand de schulden van de 
hierin genoemde debiteurs van Thomas Jongeling, eveneens lakenkoopman, voor 333 pond vlaamsch, die deze hem 
schuldig is.
regest_datering
regest_nb Afschrift uit het Register van de koopdagen op hetzelfde blad papier als de afschriften van de 3 akten dd. 
1526 Juli 31 en de akte van 1526 Augustus 8 (Reg. Nos. 2739-2742) (Inv.No. 154).
regest_nummer 30251541 September 20
regest_beschrijving Pauwels van Miers te Antwerpen koopt uit 's heeren hand de schulden van eenige debiteurs van 
Jan Jansz. van Ghelre voor 16 pond 10 schellingen vlaamsch.
regest_datering
regest_nb Extract uit het register van de koopdagen (van Breda) op hetzelfde blad als het extract dd. 1536 Mei 23 
(Reg.No. 2922) (Inv.No. 154).
regest_nummer 30291541 October 25
regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt den schout van Breda om de 18 pond vlaamsch, die Joris van 
Bernasiën schuldig is aan Jan van Gheldre, poorter te Antwerpen, en waarop de schout op verzoek van Dierick Zezijn 
beslag heeft gelegd, wegens een vordering, die deze heeft op Jan van Gheldre, vrij te geven, daar die zaak voor het 
gerecht te Antwerpen behandeld behoort te worden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 30311541 October 31
regest_beschrijving (René, graaf van Nassau), schrijft aan de stad Antwerpen, dat, hoewel het arrest op de 18 pond 
vlaamsch (zie Reg.No. 3029) deugdelijk is, zijn schout, mr. Claes van der Heyden, Dieric Zeezijn verzocht heeft van het 
arrest af te zien, hetgeen deze geweigerd heeft; verzoekt de stad, wanneer zij bij haar meening blijft, dat de zaak te 
Antwerpen behandeld moet worden, de stukken over te zenden, waarop zij dat recht grondt, en verklaart zich bereid 
gedeputeerden te zenden tot mondeling overleg.
regest_datering (Breda).
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 154).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 154).
regest_nummer 30331541 December 12
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Breda oorkonden ten verzoeke van Raphael van Bruheze, 
rentmeester van den prins van Aurangen, dat verschillende roedragers hebben verklaard, dat herhaaldelijk door 
schout en schepenen aldaar beslag is gelegd op goederen van Antwerpenaren zonder verzet van de stad Antwerpen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154). Het opgedrukte zegel ten zaken van de stad Breda verloren.
regest_nummer 30341541 December 17
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regest_beschrijving De heer van Breda schrijft aan de stad Antwerpen, dat hij, naar aanleiding van de beslaglegging op
een zekere som geld ten behoeve van Dirck Zeeszijn en ten laste van Jan van Gelre, zijn drossaard, den heer van Mal, 
en zijn raad, mr. Steven van den Berch, zendt tot mondeling overleg.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 30371542 Februari 25
regest_beschrijving De stad Antwerpen protesteert er bij den schout van Breda tegen, dat hij het beslag, gelegd op 18 
pond vlaamsch ten laste van haar poorter Jan van Gelre, nog niet heeft opgeheven en dringt er nogmaals op aan, dat 
hij zich tot haar zal wenden om recht te krijgen, met bedreiging te zullen procedeeren, wanneer hij er Woensdag over 8
dagen geen gevolg aan heeft gegeven.
regest_datering (XVc eenenveertich stilo Brabantie).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 154).
regest_nummer 3038-1542
regest_beschrijving De heer van Breda antwoordt de stad Antwerpen op twee brieven aangaande het beslag, gelegd 
op geld van Jan van Gelre, dat de privileges van de stad, om haar poorters voor haar gerecht te dagen, alleen gelden in 
het markgraafschap, waar Breda niet toe behoort; dat hij geen tractaat kent, volgens hetwelk de schout verplicht zou 
zijn het beslag op te heffen, en dat hij bereid is gedeputeerden te zenden, en verzoekt de zaak zoolang te schorsen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 30611542 September na den 18en
regest_beschrijving De drossaard van Breda en de schout van Rosendael verklaren, dat zij, naar aanleiding van het 
verzoek van de stad Antwerpen aan den schout dd. 13 September 1542 (dien zij den 18en gezien hebben) om het 
beslag, gelegd op goederen van Dierijck van den Hooven, Antwerpsch poorter, op te heffen en de zaak voor het 
gerecht te Antwerpen te brengen, den gemachtigde van Dierijck van den Hooven geantwoord hebben, dat er geen 
beslag op die goederen gelegd is, en dat, wanneer dat wel zoo was, de zaak niet voor het gerecht te Antwerpen, maar 
voor dat te Rosendael behandeld zou moeten worden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 154).
regest_nummer 30621542 September 20
regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt den schout van Roosendale ten tweeden male om Henrick Adriaensz.
en Willem Block te gelasten de goederen van Dierick van der Hoeven, koopman te Antwerpen, vrij te geven en de zaak 
voor de bank van Antwerpen te brengen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 30631542 September 23
regest_beschrijving De Raden en Rekenmeesters van den prins van Orengen schrijven aan de stad Antwerpen, naar 
aanleiding van twee brieven aan den schout van Roesendale, houdende een aanschrijving om goederen, 
toebehoorende aan den Antwerpschen burger Dierijck van den Hooven, waarop beslag is gelegd, vrij te geven, dat 
reeds zoo herhaaldelijk is aangetoond, dat het privilege van de stad, om personen voor haar gerecht te roepen, niet 
buiten het markgraafschap geldt, dat de stad dergelijke aanschrijvingen niet meer behoorde te sturen, en dat burgers 
van Antwerpen onder de jurisdictie van Breda op hun verzoek zoodanig recht gedaan zal worden, dat zij reden tot 
tevredenheid zullen hebben.
regest_datering (Breda).
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 154).
regest_nb b) Vertaling in het Fransch (Inv.No. 154).
regest_nummer 30861543 November 22
regest_beschrijving De ambtman van Antwerpen gelast den schout van (Rosendaal) te zorgen, dat de weduwe van 
Cornelys Stevensz. binnen 6 dagen jonkvrouwe Marye van den Werve, heer Aertsz. dochter, voldoet, of met haar op 
Zaterdag 1 December te Antwerpen op het raadhuis te komen.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 154).
regest_nummer 30871543 November 27
regest_beschrijving Lauwerens de Liedekercke, (schout van Rosendael), bericht den heer van Manny en Mal, ridder, 
drossaard van Breda, dat hij brieven van den ambtman van Antwerpen heeft ontvangen, inhoudende, dat deze eenige 
personen uit naam van Marie van der Werfven heeft voorgeroepen wegens schuld, en dat hij deze personen met 
afschriften van die brieven naar den drossaard zal zenden, en verzoekt hem verder om instructies.
regest_datering (Rosendael).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 30881543 November 29
regest_beschrijving De drossaard van Breda schrijft aan den ambtman van Antwerpen, dat de schout van Rosendaal 
hem twee beschrijvingsbrieven heeft laten zien van den 21en, waarbij de weduwe van Jan Piersz. voor het gerecht te 
Antwerpen wordt geroepen, tenzij zij binnen 6 dagen haar schuld afdoet aan jonkvrouw Marie van den Werve, heer 
Aerts dochter, en antwoordt hierop, dat reeds hermaalde malen is gezegd, dat het beschrijvingsprivilege van de stad 
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geen betrekking heeft op plaatsen, buiten het markgraafschap gelegen, maar dat schuldenaars van de jonkvrouwe van
den Werve of van andere poorters van Antwerpen binnen 10 dagen door de officieren van de plaats hunner inwoning 
tot betaling gedwongen worden.
regest_datering (Breda).
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 154).
regest_nb b) Nagenoeg gelijkluidende minuut op hetzelfde blad.
regest_nummer 31241546 Augustus 18
regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt den schout van den Haghe bij Breda, Mathijs van Weerdt, 
vleeschhouwersknecht aldaar, gearresteerd ten verzoeke van Adriaen Romboutsz. wegens weigering om door hem 
geleverde schapen te betalen, te ontslaan alsmede de goederen van diens borg, Tiberius Jan Willemsz., en Adriaen 
Romboutsz. zijn eisch voor het gerecht te Antwerpen te doen indienen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 31251546 Augustus 25
regest_beschrijving De stad Antwerpen herhaalt haar verzoek aan den schout van den Haghe van den 18en met 
bedreiging te zullen procedeeren, wanneer hij er geen gevolg aan geeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 31281546 September 25
regest_beschrijving De stad Antwerpen herhaalt, na ontvangst van den brief van den 13en September, nogmaals haar 
verzoek van 18 Augustus aan den schout in den Haghe, Cornelis van Alblas.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 31291546 October 13
regest_beschrijving Goris Adriaen Dirvenz. en Cornelis Gielis Baysz., schepenen van den Haghe bij Breda, oorkonden, 
dat Adriaen Rombout Jacopsz. Mathijs van Weert, vleeschhouwersknecht te Antwerpen, heeft doen arresteeren 
wegens een schuld van 78 rijnsche guldens voor geleverde schapen, en dat, daar Tyberius Willemsz. zich voor hem had 
borggesteld, aan Adriaen Romboutsz. de beschikking over diens goederen is gegeven tot genoemd bedrag.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 154). Op hetzelfde blad het afschrift van de akte dd. 1546 November 13 (Reg.No. 3130).
regest_nummer 31301546 November 13
regest_beschrijving Ghoris Adriaen Dirvenz. en Cornelis Gielis Baysz., schepenen van den Haghe, oorkonden, dat 
Domis Henricx. de goederen van Tyberius Willemsz., gepand wegens borgstelling voor Matijs van Weert, gekocht heeft
voor 78 rijnsche guldens 7 stuivers en dat Tyberius ze binnen 14 dagen lossen kan.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 154). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1546 October 13 
(Reg.No. 3129) en een verslag van het gebeurde naar een minuut van den schepen Cornelis Bays.
regest_nummer 31311546 December 20
regest_beschrijving De stad Antwerpen veroordeelt Cornelis van Alblas, schout van den Haghe bij Breda, om binnen 
zonnenschijn de stad, en binnen drie dagen het markgraafschap te verlaten voor den tijd van drie jaar.
regest_datering
regest_nb Extract dd. 1546 uit het correctieboek van Antwerpen (Inv.No. 154).
regest_nummer 31321547 Februari 23
regest_beschrijving Schepenen van Breda, uitspraak doende tusschen Vincent Warbeeck, koopman te Antwerpen, 
eischer, en Laureys Wouter Laureysz., verweerder, beslist, dat de verweerder de schuld, die hij had aan Thomas 
Jongeling en die met andere schulden door eischer zijn gekocht, aan dezen moet betalen, hoewel Willem van Aelst, 
koopman te Antwerpen, houder is van de schuldbekentenis.
regest_datering (Breda opter stadthuys Ludicx style).
regest_nb Authentiek extract uit het register van vonnissen der schepenbank in Breda (Inv.No. 154).
regest_nummer 31331547 Februari 24
regest_beschrijving Michiel van der Heyde schrijft aan Monsr. de Merode, heer van Westerloo etc., dat hij diens brief 
van den 23en (le premier jour de quaresme) heeft ontvangen en den inhoud heeft meegedeeld aan Lansloot van 
Urssel, en dat de heer de Merode hen, wanneer hij in de a.s. week te Anvers wil komen, bereid zal vinden de zaak, 
waarover hij geschreven heeft, te bespreken.
regest_datering (Anvers XVcXLVI styl de Brabant).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 31341547 Februari 27
regest_beschrijving J. de Mérode schrijft aan den Raad en Rekenkamer van den prins van Orange te Breda, dat hij den 
ingesloten brief (Reg.No. 3133) heeft ontvangen van den burgemeester van Anvers, Michiel van der Heyden; dat hij 
Donderdag a.s. daarheen gaat; dat hij van zijn lakei hoopt te vernemen, of hij den prins van dienst kan zijn en of een 
van de leden van den Raad in dat geval Donderdagavond ook te Anvers wil komen, aangezien hijzelf niet op de hoogte
is van de zaak.
regest_datering (Westerloo XVcXLVI stile de Brabant).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 31481547 voor November 10
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regest_beschrijving Jehan, heer van Merode, en Claude Boutton, heer van Corbaron, voogden van Guillaume, prins 
van Orenges enz., protesteeren bij den keizer, hertog van Brabant, tegen het banvonnis van de stad Antwerpen ten 
laste van den schout van Haghe, die Mathijs van Weert heeft gearresteerd op verzoek van Adriaen Rombout Jacop 
sGraeuwenz., en beroepen zich daarbij op de uitspraak van hertog Philips van 1433.
regest_datering
regest_nb Oorspr.? op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 31491547 November 10
regest_beschrijving Kaerle, Roomsch keizer enz., gezien het rekest van heer Jan, heer van Merode, en heer Claude 
Bouton, heer van Corbaron, ridders, als mombers van den prins van Oraingnen, graaf van Nassou, Vyande, 
baanderheer van Breda, gelast den deurwaarder de stad Antwerpen te bevelen, het banvonnis tegen Cornelis van 
Alblas, schout van den prins in de Haghe, te herroepen, of voor den Raad van Brabant te verschijnen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 154).
regest_nummer 31601548 Februari 25
regest_beschrijving (Michiel Piggen) zendt den advocaat X. de stukken, waarvan de stad Antwerpen als gedaagde 
tegen heer Jan van Merode inzage heeft gevraagd.
regest_datering (Breda Ludicx).
regest_nb Minuut (Inv.No. 154). Met lijst van de gevraagde stukken nl. de Reg. Nos. 1313, 1363, 3124 en 3125.
regest_nummer 31611548 Maart 3
regest_beschrijving De officier van de Lange Roede van Antwerpen verklaart, dat hij, op verzoek van Marten van 
Lamens, driemaal te Zundert is geweest en tevergeefs getracht heeft, om van Jan Willemsz. voldoening te verkrijgen 
van zijn bij vonnis aan Marten voornoemd gedane belofte.
regest_datering (Antwerpen XVc ende XLVII stilo Brabantiae).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 31621548 Maart 9
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen zenden aan Cornelis van Wijck, stadhouder van
den drossaard 's lands van Breda, hierbij ingesloten een relaas van den officier van de Lange Roede dd. 1548 Maart 3 
(Reg.No. 3161) en verzoeken namens den ambtman om ingevolge het verdrag, eertijds tusschen Antwerpen en den 
heer van Breda gesloten, te zorgen, dat Jan Willemsz., smid, binnen 20 dagen Marten van Lamens voldoet ingevolge 
zijn belofte en vrijwillige condemnatie dd. 1544 October 22.
regest_datering (anno XVcXLVII nae stijl van scrivene 's Hoefs van Brabant).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 31631548 Maart 14
regest_beschrijving Cornelis van Wijck, stadhouder van den drossaard 's lands van Breda, antwoordt de stad 
Antwerpen, dat hij ten onrechte gemeend heeft, dat de Lange Roede van Antwerpen, die geen jurisdictie heeft in het 
land van Breda, eigener autoriteit aldaar geëxploiteerd had, en dat hij, om te toonen, dat ook de heer van Breda zich 
aan het tractaat wenscht te houden, zal zorg dragen, dat Marten van Lamens goede korte executie zal geschieden.
regest_datering (Breda Ludicx).
regest_nb Minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 32101550 Juli 30
regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt schout en schepenen van Roosendale om het laken, op verzoek van 
Peter Henrixsz. en Cornelis Cornelisz. in beslag genomen ten nadeele van Bartelmeeus Cornelisz., schipper, poorter van
Antwerpen, terug te geven en de beide eischers binnen 3 weken in Antwerpen te laten komen, om recht gedaan te 
worden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 32111550 Augustus 2
regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt schout en schepenen van Roosendale om het geld, op verzoek van 
Marcelis Lams in beslag genomen ten nadeele van Willem van Tongheren, poorter van Antwerpen, terug te geven en 
den eischer binnen 14 dagen te Antwerpen te laten komen, om recht gedaan te worden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 32191550 September 3
regest_beschrijving De schout van Roosendael antwoordt de stad Antwerpen op haar brieven dd. 30 Juli en 2 Augustus
(Reg. Nos. 3210 en 3211), dat Roosendael niet tot het markgraafschap van Antwerpen behoort en hij steeds de 
jurisdictie van den heer van Breda heeft geüseerd en zal blijven useeren.
regest_datering
regest_nb Copie van de minuut (Inv.No. 154).
regest_nummer 32201550 September 6
regest_beschrijving De stad Antwerpen herhaalt haar verzoek, aan schout en schepenen van Roosendale den 30en Juli 
en 2en Augustus j.l. gedaan (Reg. Nos. 3210 en 3211) na de weigering van schout en schepenen dd. 3 dezer.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 32211550 September 8
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regest_beschrijving Schout en schepenen van Roosendael verzoeken den heer van Many en Malle, drossaard 's lands 
van Breda, onder toezending van den brief dd. 1550 September 6 (Reg.No. 3220) de zaak zelve in handen te nemen.
regest_datering (Rosedael).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 32221550 September 9
regest_beschrijving Jan van Renesse schrijft aan die van den Raad en Rekeningen te Breda in antwoord op hun brief 
van den 8en dezer, dat zij een gracelijken brief aan de stad Antwerpen moeten zenden, inhoudende, dat zij geen 
besluit kunnen nemen tijdens de afwezigheid van den heer van Corbaron; dat zij niet verder moeten spreken dan van 
het markgraafschap van Antwerpen, waartoe het land van Breda niet behoort, naar hij uit verschillende akten gezien 
heeft, en dat hijzelf komen zou, als niet de affaire van zijn zuster, vrouwe van Boxtel, en haar kinderen hem nog 5 à 6 
dagen daar hield.
regest_datering (Boxtel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 32231550 September 12
regest_beschrijving Michiel Piggen bericht namens die van den Raad en Rekeningen te Breda aan de stad Antwerpen 
dat, zooals sinds graaf Henrick van Nassou herhaaldelijk is betoogd, de heerlijkheid van Breda, waartoe ook Rosendael
behoort, niet ligt in het markgraafschap van Antwerpen en dus niet onder de jurisdictie van de stad, waarover de prins 
dan ook provisie geobtineerd heeft, en verzoekt haar niet verder te procedeeren gedurende de minderjarigheid van 
den prins van Orangiën en de afwezigheid van diens mombers, die beiden te Augspurg bij den keizer zijn.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 154). Op hetzelfde blad de minuut van denzelfden datum (Reg.No. 3224).
regest_nummer 32241550 September 12
regest_beschrijving Michiel Piggen zendt den schout van Roosendael den brief dd. 1550 September 12 (Reg.No. 3223) 
met opdracht, dien door iemand met een goed verstand te Andtwerpen te doen overhandigen en schriftelijk antwoord
te laten vragen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 154). Geschreven op hetzelfde blad als de minuut van denzelfden datum (Reg.No. 3223).
regest_nummer 32251550 September 13
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen berichten die van den Raad en Rekeningen te 
Breda, dat zij bij eede gedwongen zijn verder te procedeeren bij een derde weigering tot onderwerpen van den schout 
van Roosendale en dat uit het accoord met graaf Engelbrecht van 1437 genoegzaam blijkt, dat de stad wel rechtspraak 
heeft in het land van Breda evenals elders in het kwartier van Antwerpen; dat, wat de verkregen provisie betreft, den 
Raad de staat van het daaruit gevolgde proces bekend is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 32261550 September 16
regest_beschrijving De stad Antwerpen bericht schout en schepenen van Roosendale, dat bij weigering hunnerzijds 
van gehoorzaamheid aan dit derde bevel zij, zonder zich te storen aan den brief, dien zij van Raad en Rekeningen te 
Breda heeft ontvangen, in deze zaal zal voorzien door bannissement of anderszins.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 32271550 September 20
regest_beschrijving Johan de Corput, notaris, instrumenteert, dat heer Johan van Renesse, ridder, heer van Elderen, 
Manny etc., als drossaard 's lands van Breda, wegens afwezigheid van den prins van Aurangen, graaf van Nassou, heer 
van Breda, erfburggraaf van Antwerpen, en van diens mombers, protesteert en appelleert aan den keizer als hertog 
van Brabant of aan kanselier en raden tegen de handelwijze van de stad Antwerpen tegen den schout van Rosendale, 
waardoor de prins verkort wordt in zijn heerlijke rechten.
regest_datering (in oft opte Rekencamer mijns genedigen heeren des princen van Aurangen voirscr. tot Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154).
regest_nummer 32281550 September 22
regest_beschrijving Schout en schepenen van Roosendale berichten den heer van Many, drost 's lands van Breda, of de
raden van den prins van Aurangiën, dat Mercelis Lamss en Jan Block de beslaglegging ten nadeele van Willem van 
Tongeren, poorter van Antwerpen, hebben doen opheffen om de daaruit voortgekomen moeilijkheden, en dat 
Bertelmeus Cornelisz. en Pieter Henrixsz. het eens zijn geworden, beide, blijkens akten, hierbij ingesloten, met verzoek
te melden, of de akten aan de wet van Antwerpen toegezonden moeten worden, aangezien de rechtdag op Woensdag 
e.k. is bepaald.
regest_datering (Roosendael).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154). Op hetzelfde blad de akte van denzelfden datum (Reg.No. 3229).
regest_nummer 32291550 September 22
regest_beschrijving Henrick Deeck Jansz. verklaart voor schepenen, dat zijn zoon Pieter het met Bertelmeus Cornelisz.,
poorter van Antwerpen, eens is geworden en dat het linnen laken vrijgegeven zal worden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 154). Op hetzelfde blad als de akte van denzelfden datum (Reg.No. 3228).
regest_nummer 32301550 September 22
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regest_beschrijving Mercelijs Lamss en Jan Block verklaren voor schepenen, dat zij afzien van het beslag, gelegd op 
zekere penningen ten nadeele van Willem van Tongeren, poorter van Antwerpen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 154). Geschreven op hetzelfde blad als de akte van denzelfden datum (Reg.No. 3229).
regest_nummer 32311550 September 23
regest_beschrijving Die van den Raad en Rekeningen te Breda schrijven den schout van Rosendael, dat hij goed 
gedaan heeft, partijen te induceeren, en gelast hem, door een door hem te betalen bode een schriftelijke verklaring 
van Mercelis Lempsz. en Jan Block aan Willem van Tongheren te laten overbrengen, waarvoor zij een minuut insluiten.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 154). Op hetzelfde blad de minuut van denzelfden datum (Reg.No. 3232).
regest_nummer 32321550 September 23
regest_beschrijving Mercelis Lamsz. en Jan Block berichten Willem van Tongheren, dat zij het beslag, gelegd op alle 
penningen, die men hem onder deze (de Rosendaalsche) vierschaar schuldig mocht zijn, opheffen met behoud van 
hun vrijheid om op een andere wijze recht te verkrijgen.
regest_datering (Rosendael).
regest_nb Minuut, opgesteld door den Raad te Breda (Inv.No. 154). Geschreven op hetzelfde blad als de minuut van 
denzelfden datum (Reg.No. 3231).
regest_nummer 16601451 Juli 1
regest_beschrijving Schepenen, ingezetenen en geburen van Roesendale beloven zich te zullen houden aan de rechten
en plichten, vermeld in den privilegebrief dd. 1451 Juni 26 (Reg.No. 1659), hierin opgenomen.
regest_datering
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 156).
regest_nummer 16591451 Juni 26
regest_beschrijving Johanm, graaf van Nassouw, Vyanden, en Dietz, heer van Breda, drost van Brabant, geeft het dorp 
Roesendale vrijstelling van heerendiensten benevens het recht tot uitoefening van alle ambachten en 
koopmanschappen en regelt het recht van de gruit en de rechtspraak.
regest_datering
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1451 December 10 (Reg. No 1663).
regest_nb b) Opgenomen in den brief dd. 1451 Juli 1 (Reg.No. 1660).
regest_nummer 16631451 December 10
regest_beschrijving Deken en kapittel van St. Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1451 Juni 26 (Reg.No. 
1659).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 156). Met rest van het zegel van deken en kapittel in groene was.
regest_nummer 17501456 October 8
regest_beschrijving Johan etc., (graaf van Nassau), approbeert de overdracht en bewijzing van zekere erflijke renten 
door mr. Jan de Brouwer, tresorier, mr. De Pottere, zijn broeder, kanunnik van de O.L.V. kerk te Antwerpen, executeurs 
van het testament van heer Anselmus, protonotarius en corrector van de bullen van den H. Stoel, en deken van 
genoemde kerk, benevens door hun zuster Lijsbeth aan Peter Cant, cantor van genoemde kerk en medeëxecuteur, ten 
behoeve van het oudemannenhuis, door de executeurs onlangs gesticht in het huis van den erflater op den Haeghdijc 
bij Breda.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 157).
regest_nummer 19161468 September 21
regest_beschrijving Drossaard en andere dienaren en raden van den jonker van Nassouw in het land van Breda 
spreken den zoen uit naar aanleiding van den doodslag, bedreven door Jan, Claes Schuts bastaardzoon, en Hein en 
Hanneken Gerijt Martens zoons op Henrick van Loeven en van dien door Dierick van Uutwijc op Claes Schut, schout 
(van Baerle?) en de verwonding van Willem Geertsz. door de eerste drie, waarbij de daders veroordeeld worden tot 
bedevaarten, ballingschap uit het land van Breda, in het bijzonder uit de parochie van Baerle, en boeten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 158). Met signet van Johan, graaf van Nassouw, in roode was.
regest_nummer 21401485 November 3
regest_beschrijving Schepenen van Rosendale en schepenen van Wouwe oorkonden, dat de lieden van Haynck, 
Vinckenbrouck, Vroenhout, Boeync en Wachberch onder Nassou in de parochie Wouw eener-, en die van Wouw onder 
Berghen anderzijds, overeengekomen zijn, dat zij geen beslag zullen kunnen leggen op elkanders goederen, doch recht
zullen zoeken bij de schepenbank, waaronder zij hooren.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 160).
regest_nummer 23551500 Januari 24
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassou en Vianden, heer van Breda en Dyeste, beveelt heer Johan 
Massereel, ridder, drost van Breda, om uit zijn naam den eed van trouw der onderzaten in de heerlijkheid Dongen in 
ontvangst te nemen, welke heerlijkheid aan Joes van Daalhem, voortijds heer van Dongen, bij vonnis van de 
hoofdbank van Breda ontnomen is en aan den heer van Breda is vervallen.
regest_datering
regest_nb Minuut op perkament (Inv.No. 163).
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regest_nb Dit stuk is gebruikt als omslag van een pak minuut-presentaties voor vaceerende beneficies. In dorso: 
"Alrehande minuten van presentatiën van beneficie ende anders, soewel van G(oessen) de Roma ), Gerit van der 
Strepen ) als andere heure voorsaten".
regest_nummer 24831507 December 14
regest_beschrijving Drossaard, schout en andere vrienden van den heer van Berghen antwoorden aan Henrick, graaf 
van Nassou, Vianden en Ketzenelleboge, heer van Breda, Diest, Heusden etc., dat de schout van Wouwe niets nieuws 
heeft voorgesteld ten laste van de inwoners van Rosendael, hetgeen zij uit het schotboek van Woude kunnen 
bewijzen.
regest_datering (Bergen opten Zoom).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 164).
regest_nummer 24841507 December 17
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassou en Vianden, heer van Breda en Diest, gelast Gherijt Raesz. van Liekerke, 
schout van Rosendale en rentmeester van Steenberghen, te informeeren naar de nieuwigheden, die officieren van den
heer van Berghen gedaan hebben ten nadeele van inwoners van Rosendael, en te adviseeren, wat daartegen gedaan 
moet worden, en zendt hem ingesloten brieven van die officieren, waarin zij het hun ten laste gelegde ontkennen.
regest_datering (Mechelen).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 164).
regest_nummer 24851507 December 31
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassou en Vyanden, heer van Breda, Diest, Grimberghen etc., schrijft aan 
Gherijt Raesz. van Lyedekercke, schout van Rosendael en rentmeester van Steenberghen, zeker houtgewas op het erf 
van Claeus Woyten, waarop de schout van Wouw den heer van Breda heeft te kort gedaan, te doen omhakken en 
Claeus Woyten een bedrag te betalen ter taxatie van schepenen van Rosendael, en verder alle geweld van den kant 
van schout, schepenen en bedezetters van Wouw te beantwoorden met beslaglegging op goederen van die 
schepenen, gelegen onder Rosendael; voorts gelast hij hem, wanneer het antwoord namens den heer van Berghen 
onvoldoende is, den schout van Wouw gevangen te nemen en te Breda in de gevangenis te zetten.
regest_datering (Breda anno XVc ende VIII style van Ludicke).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 164).
regest_nummer 2131329 September 1
regest_beschrijving Johannes, hertog van Brabantia enz., en Rogerus van Levedale, burggraaf van Bruxellae, heer van 
Oirschot, Perke en Beke, verkoopen aan de lieden van de villae Westilborch en Ghoirle de wildernis binnen de lijn, 
gaande van de gemeente van Hukelem naar den watermolen van Rovort, naar Erwicxvort, Mielbergh, Middelbroeck, 
de villa Donghe, de goederen van heer Walterus van Berghem, ridder, de villa van Loon, de gemeente van de villa van 
Haren, en de gemeente van Hukelem met het recht een bestuur te kiezen, bestaande uit 7 personen.
regest_datering (Bruxelle in die Beati Egidii abbatis).
regest_nb Authentiek afschrift van 1564 (Inv.No. 166). In dorso eenige notities over het land van Breda.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 3e Reeks IX, bl. 235.
regest_nummer 7841387 November 17
regest_beschrijving Johanna, hertogin van Brabant enz., verpandt aan heer Pauwels van Haestrecht voor 4000 oude 
fransche schilden de dorpen Tilborch, Goerle en Druenen met den tol te Venloen, om met zijn borch te Venloen als 
leen te bezitten met hooge en lage heerlijkheid, uitgezonderd het hof van Ghiertsberge, dat de abdis van der Cameren 
toebehoort, en behoudens het recht van klokslag en bede met belofte, dat heer Pauwels bij aflossing zijn borch te 
Venloe weder als vrij eigendom zal bezitten.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1407 Augustus 13 (Reg.No. 942).
regest_nummer 9421407 Augustus 13
regest_beschrijving Broeder Arnt Stamelaert, gardiaan van het klooster der Minderbroeders te 's Hertogenbossche, 
geeft vidimus van den brief dd. 1387 November 17 (Reg.No. 784).
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 166).
regest_nummer 9951412 April 17
regest_beschrijving Anthonis, hertog van Brabant enz., verpandt opnieuw de dorpen Tilburg, Goerle en Druenen, die 
hij bij den vrede, gesloten tusschen Brabant en Vlaenderen, hab teruggenomen, aan Dirck van Haestrecht op dezelfde 
voorwaarden, als waarop hertogin Johanna van Brabant het in 1387 aan heer Pauwels van Haestrecht heeft gedaan.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 166).
regest_nummer 26851521 Januari 23
regest_beschrijving Schepenen en raad van tsHertogenbossche oorkonden, dat jonkvrouwe Beerthoult, dochter van 
Willem van Wijck, weduwe van Willem van Haestrecht, heer van Druenen, met haar beide zoons Frans en Willem en 
jonkvrouw Margriet, dochter van Jan van Haestrecht, weduwe van Robbrecht van Malsen, heer van Tijlborch en Goirle,
met haar zes kinderen, mr. Baltazar van Vlijerden, advocaat, en Jan van der Goten, procureur postulant bij den Raad 
van Brabant, machtigen om voor den Raad en het Leenhof van Brabant aan Henrick, graaf van Nassouwen, wanneer 
deze dat verlangt, de heerlijkheden Drunen, Tijlborch en Goirle over te geven, zooals zij die pandsgewijs in bezit 
hebben van den hertog van Brabant, tegen betaling van de pandsom, de heerlijkheden hiervoor te verbinden en zich 
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hierin te laten condenmeeren alles op voorwaarde, dat de graaf van Nassouwen, voordat het transport heeft plaats 
gehad, de heerlijkheden, noch de administratie daarvan mag overdragen aan Ysebrant van Colster of iemand anders 
uit hoofde van de goederen, die diens moeder, broeders en zusters in die heerlijkheden bezitten.
regest_datering (duysent vijfhondert ende twintich nae costume van scriven der voirsz. stadt van tsHertogenbossche).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1521 Juni 30 (Reg.No. 2690).
regest_nummer 26901521 Juni 22
regest_beschrijving Kaerle Roomsch keizer enz., gezien den brief van 23 Januari l.l. (Reg.No. 2685), hierin geïnsereerd, 
geeft den beiden procureurs, daarin genoemd, vergunning voor het Leenhof te verschijnen, en uitvoering te geven aan
hun volmacht.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1521 Juni 30 (Reg.No. 2691).
regest_nummer 26911521 Juni 30
regest_beschrijving Kaerle, Roomsch keizer enz., oorkondt, dat het Leenhof, gezien de volmacht en het octrooi dd. 
1521 Januari 23 en Juni 22 (Reg. Nos. 2685 en 2690), hierin opgenomen, mr. Baltazar van Vlierden ten verzoeke van Jan 
van der Ghoten, procureur van den graaf van Nassau, condemneert in de uitvoering van genoemde procuratie.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 166). Het zegel van den keizer verloren; die der leenmannen, Jeronimus van der Noot, 
ridder, kanselier van Brabant, Lenaert Cottreau en Franchois van der Hulst, raden, en mr. Gielijs van Busleiden, raad en 
meester van de Rekenkamer, in roode was.
regest_nummer 33621558 Juli 10
regest_beschrijving Cornelis Claesz. en Willem Joesz. Berisz., schepenen van Tilborch, en Jan Michielsz., ingezetene 
aldaar, beloven het dorp Gilze van 's konings bede 3 jaar lang 41 carolusguldens jaarlijks te zullen geven, waarvoor 
eenige personen van Tilborch, te Gils woonachtig, vrij van contributie zullen zijn voor de goderen, die zij onder Tilborg 
bezitten.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 166).
regest_nummer 33811561 Maart 5
regest_beschrijving Thonis Peter Jan Cleijsz. zoon verklaart, dat het aandeel, door de inwoners van Tilborch te betalen 
in het schot, dat zij met die van Ghilze moeten opbrengen, 70 carolusguldens jaarlijks gedurende 3 jaar bedraagt, 
waarvoor de inwoners van Ghilze voor hun goederen, te Tilborch gelegen, vrij van schot zullen zijn.
regest_datering
regest_nb Authentiek extract uit het schepenregister van Gilze (Inv.No. 166).
regest_nummer 34381565 December 17
regest_beschrijving Kaerl van Malsen, heer van Tilborch, bericht den Raad en Rekenkamer van den prins van 
Auraingnen, dat de zaak van het geschutte vee hem persoonlijk niet aangaat, aangezien hij met de meenten niets te 
maken heeft, dan alleen wat betreft zijn quote in de boeten, ten bewijze waarvan hij twee schepenen en een klerk met 
afschrift van het privilege ) voor de eigenaars der meenten naar den Raad zendt.
regest_datering (Tilborch).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 166).
regest_nummer 3441-1565
regest_beschrijving Gecommitteerden van de gezworenen van de meenten der heerlijkheden Tilborch en Ghoirll 
verzoeken den Raad van den prins van Auraingnen om gehoord te worden over de klachten, als zouden zij bij het 
gebruik hunner meenten de grenzen hebben overschreden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 166).
regest_nummer 34421566 Januari 10
regest_beschrijving Gecommitteerden van de gezworenen van de meenten der heerlijkheden Tilborch en Ghoirle 
schrijven aan den Raad en Rekenkamer van den prins van Aurangnen, dat zij met een charter van den hertog van 
Brabant kunnen bewijzen de rechtmatige eigenaars te zijn van de meenten, oostwaarts van de palen de Mijlberch en 't 
Middelbrouck; dat onderzaten van den prins vee hebben bevrijd, dat door hen terecht geschut was, en verzoeken den 
Raad, dien onderzaten te verbieden genoemde meenten te gebruiken, en zoo spoedig mogelijk over te gaan tot de 
reeds lang verzochte paalscheiding, aangezien ze zich anders tot het Hof zullen wenden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 166).
regest_nummer 34451566 Januari-Mei
regest_beschrijving De gezworenen van de meenten der heerlijkheden Tilboerch en Ghoirle berichten den prins van 
Auraingnen, dat de klacht, als zouden zij een halve mijl over de grens turf verhuurd hebben, bij onderzoek niet waar 
bevonden zal worden, en verzoeken dag en uur op te geven voor een bijeenkomst op de contentieuze plaats om een 
paalscheiding te maken, zooals zij 10 Januari l.l. reedsx gevraagd hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 166).
regest_nummer 34501566 Mei 12



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 313

regest_beschrijving Gezworenen van de meenten van Tilborch en Ghoirle berichten den Raad en Rekenkamer van den 
prins van Aurangnen te Breda, dat zij den dag na Ascensionis (24 Mei) te Erwicxvoirt als eerste contentieuze plaats 
zullen komen met 2 notabelen uit ieder der tot de meente behooren dorpen, en verzoeken aan brenger dezes een uur 
op te geven.
regest_datering (Tilboerch).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 166).
regest_nummer 34571567 voor Juni 6
regest_beschrijving Schout, schepenen, bedezetters en ingezetenen van Ghilze verzoeken den Raad van Brabant door 
een deurwaarder te Tilborch, Riele e.a. dorpen te laten afkondigen, dat zij, die goederen onder Ghilze bezitten, 
daarvan binnen 6 weken opgave moeten doen aan schout en schepenen aldaar, aangezien Tilborch de oude 
overeenkomst aangaande contributie in 's konings bede niet heeft willen vernieuwen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 166). In margine beschikking dd. 1567 Juni 6 van den secretaris Boots, dat een 
brief aan schout en schepenen van Tilborch gezonden zal worden.
regest_nummer 34581567 Juni 6
regest_beschrijving De Raad van Brabant gelast schout en schepenen van Tilborch, onder toezending van het rekest 
van Ghilse, af te laten kondigen, dat de inwoners, die goederen onder Ghilze bezitten, waarvan bede betaald moet 
worden, daarvan opgave moeten doen aan schout, schepenen en bedezetters van Ghilze of binnen 14 dagen bericht te
sturen, indien zij redenen hebben, dit te weigeren.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 166). Aan den voet verklaring van J. Berijs, schepenklerk van Tilborch, dat aan het 
bevel voldaan is.
regest_nummer 34591567 Juni 6-17
regest_beschrijving Gecommitteerden van de ingezetenen van de heerlijkheid Tilborch, schrijven aan den Raad van 
den prins van Auraingnen te Breda, dat zij aan het verzoek, vermeld in den brief van den Raad van Brabant dd. 1567 
Juni 6 (Reg.No. 3458), niet kunnen voldoen zonder voorafgaande paalscheiding tusschen Breda en Tilborch, en 
verzoeken die van Ghilze te bevelen, de behandeling voor dien Raad voorloopig te staken.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 166). In margine van het oorspr. stond, dat de Raad te Breda, met goedvinden van Ghilze, 
aan die van Tilborg een maand uitstel verleent om tot een minnelijke schikking te komen, dd. 17 Juni 1567.
regest_nummer 34601567 Juni 6-20
regest_beschrijving Gecommitteerden van de ingezetenen van Tilborch, gezien den brief van den Raad van Brabant 
met ingesloten verzoekschrift van die van Ghilze ), berichten den Raad, dat de goederen der Tilburgenaars onder 
Ghilze niet getaxeerd zijn; dat een oude overeenkomst hun niet bekend is en hun nooit verzocht is, een nieuwe te 
maken; dat zij er genoegen mee nemen, wanneer alle goederen onder Tilborch geregistreerd worden en over alles één 
omslag wordt gemaakt, en dat zij aan den Raad van den prins van Orangiën herhaaldelijk billijke voorstellen hebben 
gedaan.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 166). In margine een aanteekening van den griffier van den Raad van den prins van Oranje,
Vogelsanck, dat de inhoud aan die van Gilze is medegedeeld met verzoek om antwoord vóór December 22.
regest_nummer 34621567 Augustus 2
regest_beschrijving Jan Jan Lambrechtsz. zoon van Beurden en Gerart Henrick Borchmans, schepenen van Tilborch en 
Goirle, oorkonden, dat de gemachtigden van de inwoners van Tilborch, die gegoed zijn in Gilze, met die van Gilze 
overeengekomen zijn om hun geschil in zake de contributie in 's konings bede te onderwerpen aan de uitspraak van 
arbiters, en wel voor Gilze den Raad van den heer van Breda en voor Tilborch Carle van Malsen, heer van Tilborch, 
Goirle enz., en een nog aan te wijzen rechtsgeleerde op voorwaarde, dat er vóór 1 October e.k. uitspraak gedaan zal 
zijn.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 166). Het gemeen schependomszegel verloren.
regest_nummer 34651567 September 14
regest_beschrijving Adriaen Lauwereys Henricksz. en Cornelis Petersz. van Ghilze, schepenen aldaar, oorkonden, dat 
de inwoners hebben gemachtigd Henrick van Dardennen, schout van Ghilze en Ghinneken, Willem Cornelisz. van den 
Corput en Symon Henricksz., schepenen van Ghilze, Bartholomeus Lauwereys Pauwels, collecteur van de beden, Jan 
Petersz. van Ghilze en mr. Adriaen Nobel om in hun proces tegen de inwoners van Tilborch, die onder Ghilze gegoed 
zijn, voor hen op te treden en de overeenkomsten, door beide partijen en hun arbiters aangegaan, te ratificeeren.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 166). Met opgedrukte zegels der beide schepenen onder papieren ruit.
regest_nummer 34711567 December 8
regest_beschrijving Adriaen Laureys Henricksz. en Cornelis Petersz. van Ghilze, schepenen aldaar, oorkonden, dat de 
inwoners zich in hun proces tegen de inwoners van Tilborch, die gegoed zijn onder Ghilze, onderwerpen aan de 
uitspraak van den Raad van den prins van Ouraengiën en den heer van Tilborch met eenige anderen als arbiters.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 166). Met de zegels der beide schepenen opgedrukt onder een papieren ruit.
regest_nummer 34731567 vóór December 22
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regest_beschrijving Schout, schepenen en bedezetters van Ghilze repliceeren aan den Raad van den prins van 
Orangnen op het betoog van die van Tilborch dd. 1567 Juni 6-20 (Reg.No. 3460), hun door dien Raad toegezonden, en 
leggen daarbij over de stukken dd. 1558 Juli 10 en 1561 Maart 5 (Reg. Nos. 3362 en 3381).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 166). In margine beschikking van den raad Vogelsanck dd. 1567 December 22, dat de repliek 
aan partij zal worden gezonden, met verzoek om dupliek.
regest_nummer 34741568 Februari 24
regest_beschrijving Gecommitteerden van de inwoners van Tilborch dupliceeren op de repliek van die van Ghilze dd. 
(1567 vóór December 22) (Reg.No. 3473).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 166). Op het omslag staat, dat de dupliek 24 Februari 1568, Luikschen stijl, is ingeleverd; dat 
aan gedaagden 26 Maart 1568 14 dagen uitstel is gegeven; dat ook ingeleverd zijn het appointement en de insinuatie 
van 6 en 22 October, waaraan gedaagden niet voldaan hebben, zoodat verzocht wordt dat appointement uit te 
voeren, dd. 1568 November 24.
regest_nummer 34811568 October vóór den 6en
regest_beschrijving Schout, schepenen en inwoners van Ghilze verzoeken den Raad en Rekenkamer te Breda om, nu 
zij reeds twee maanden geleden in hun geschil met Tilborch de zaak gesloten en recht gevraagd hebben, van de 
tegenpartij te eischen, binnen 14 dagen met een voorstel te komen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 166). In margine apostille van den griffier van den Raad en Rekenkamer aan 
Tilburg in den zin van het rekest dd. 1568 October 6 en aan den voet daarvan antwoord van Tilburg dd. 21 October 
(Reg.No. 3482).
regest_nummer 34821568 October 21
regest_beschrijving J. Berijs, schepenklerk van Tilborck, bericht, dat Cornelis Claesz. van Ghierle en Jan Cornelis 
Cornelis Danielsz., schepenen van Tilborch en Ghoirle, gegoed te Ghilze, met gemachtigden van medegegoeden inzage
hebben genomen van het rekest met de apostille van (vóór den 6en October) (Reg.No. 3481) en een maand bedenktijd 
hebben genomen.
regest_datering (Tilborch).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 166).
regest_nummer 34841569 Januari 10
regest_beschrijving De Raad en Rekenkamer van den heer van Breda, arbiter voor de inwoners van Ghilze, verzoekt 
den heer van Tilborch, arbiter voor die van Tilborch, met den nog aan te wijzen derden arbiter den 18en Januari te 
Breda te komen tot beëindiging van het hangende geschil.
regest_datering (Breda 1569 a nativitate).
regest_nb Minuut (Inv.No. 166).
regest_nummer 34871569 Juni 23
regest_beschrijving De Raad en Rekenkamer te Breda als arbiter voor Gilze en de heer van Tilborch met mr. Thomas 
van der Wege als arbiters voor Tilborch in een geschil over contributie in 's konings bede, bepalen, in 
tegenwoordigheid van wederzijdsche gemachtigden, dat Tielbourch sedert de laatst gemaakte overeenkomst van het 
jaar 1567 voor de goederen onder Gilze 7 jaar lang 80 carolusguldens jaarlijks zal bijdragen, waarvan nu 2½ verloopen 
zijn; dat de nog ongezette goederen van weerszijden vrij zullen blijven en dat de andere, bij iedere vervreemding, in de 
bede gezet zullen worden door dengene, onder wiens gebied ze blijven, waarop de arbiters van Tilborch 14 dagen 
hebben gevraagd en verkregen voor ruggespraak.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 166).
regest_nummer 6371365 November 11
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, en Heynric van Boutershem, heer van Berghen opten 
Zoem, geven aan Claes Jacopsz. ter bedijking uit den Moermansdijk, gelegen in het gemeenschappelijke land van 
Breda en Berghen ten N.O. van Valkenbergh.
regest_datering (op Sente Martijnsdach in den winter).
regest_nb Gelijktijdig afschrift op perkament (Inv.No. 167).
regest_nummer 7401380 Januari 20
regest_beschrijving Jan van Polanen, heer van de Leck en Breda, en Hendrick van Boutershem, heer van Berghen op 
den Zoom, verkoopen aan Willeman Jan Boudijnsz. zoon en Gheraerd Willemsz. c.s. ter bedijking een moerdijk in het 
gemeenschappelijke land van Breda en Berghen westwaarts van de Inegheere en ten noordoosten van den Apellaert, 
genaamd de Finere.
regest_datering (des Vrydaghes voor Sinte Pauwels' dach).
regest_nb a) Afschrift uit "het boek" van mr. Michiel Piggen, raad van prins Willem van Oraingnen, (Inv.No. 168).
regest_nb b) Afschrift door den heer van Berghen overgegeven (Inv.No. 168).
regest_nummer 34181564 Juni 24
regest_beschrijving De gemoerden te Dongen, tusschen den "afganck" en 'sheeren wildert over het Ryool, geven 
Marcq van Steelant, rentmeester-generaal van den prins van Oraengiën, Jan van den Berge, rentmeester van 
Oisterhoudt, en Cornelis Pietersz., landmeter, met Pieter Dhaemis, belast met het toezicht op alle moeren in het land 
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van Breda, hun toestemming tot het graven van een vaart van de wildert naar 's Gravenmoer op kosten van den prins 
en op voorwaarde, dat zij die mogen gebruiken tegen vergoeding en dat de gemoerden jaarlijks vaartmeesters zullen 
aanstellen.
regest_datering
regest_nb Concept (Inv.No. 169).
regest_nummer 34151564 April 4
regest_beschrijving Wilhelm, prins van Oraengiën enz. en Symon Wilhelm Symonsz., schout, Roelof Dircxz., Heyman 
Jansz., Seger Gheritsz. Coninck, Cornelis Claesz., heemraden, Cornelis van Bruheze, pastoor, Cornelis Thonis Claesz. en 
Peeter Cornelis Cuyper, Heilige-Geestmeesters van 'sGravenmoer, komen overeen, dat, wanneer de prins een vaart 
graaft uit de Dongensche moeren, hij die westwaarts naar de Brabantsch-Hollandsche grens mag leiden en vervolgens
doen uitkomen voor de spui van het klooster Eymsteyn in de vaart, die vandaar door 's Gravenmoer gaat, en regelen 
de verdeeling van onkosten en onderhoud.
regest_datering (XVcLXIIII nae Paeschen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 169). De zegels van den prins van Oranje en van den schout van 's-Gravenmoer verloren.
regest_nummer 34171564?
regest_beschrijving De gemoerden van Dongen verzoeken aan den Raad en Rekenkamer te Breda, de vaart van 
Dongen naar Geertruidenberge, genaamd de Dongensche vaart, die onbruikbaar is geworden voor het vervoer van 
turf naar Hollandt, te doen repareeren.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 170).
regest_nummer 2641335 Juli 21
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., verkoopt aan de inwoners van Oesterhout en 
Donghen het recht om een vrijen watergang te maken van de Donga door zijn land tot in de oude Maze.
regest_datering (Binch op Sente Marien Magdalenen avond).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1357 Februari 5. (Reg.No. 550).
regest_nummer 5501357 Februari 5
regest_beschrijving Ghisebrecht Tijcke, deken van het kapittel van Sente-Gheerdenberghe, geeft vidimus van den brief
dd. 1335 Juli 21 (Reg.No. 264).
regest_datering (MCCC zesse ende vieftech oppe Sente Aechten dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 170). Met het zegel van den deken in groene was.
regest_nummer 24751507 Maart 19
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassau, heer van Breda, geeft aan Engelbrecht van Etten c.s. een gors uit, 
geheeten Swartenberch, groot omtrent 800 gemeten, ten noorden van den Kadijk, die aan het einde van de Leursche 
vaart ligt over het diep, geheeten de Ettelaken.
regest_datering (Breda).
regest_nb Afschrift van een door Hendrik van Nassau geteekende minuut (Inv.No. 171).
regest_nummer 25561512 Juli vóór den 10en
regest_beschrijving De ingelanden van den polder van Halle in de Haighe verzoeken Henrick, graaf van Nassouwen, 
heer van Breda, den drossaard van Breda te gelasten, door eenige schepenen van Breda, Etten en de Haighe ingevolge 
het appointement, eertijds door den graaf gegeven, een onderzoek te doen instellen naar de eigenaars van den grond,
waarop de dijk van Zwertenberch aan de zuidzijde ligt, en van dien tusschen den dijk en de Ettelake, benevens de 
schade te taxeeren, den ingelanden toegebracht door het graven van slooten en het wegnemen van sluizen door 
Engelbrecht van Etten.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 171). In margine opdracht namens den graaf aan den drossaard om aan het verzoek te 
voldoen dd. 1512 Juli 10.
regest_nummer 25801514 Augustus 4
regest_beschrijving Rector en universiteit van Lovanium vragen den graaf van Nassauwen, heer van Breda, Diest etc., 
om tusschenkomst ten behoeve van Johannes Ancelmusz. te Breda, wien door Enghelbertus van Etteren 3½ bunder 
land zijn afgenomen onder voorwendsel, dat die door hem als verdronken land, behoorende tot Zwartenberch, van 
den graaf gekocht zijn, doch welke buiten Zwartenberch en in den polder van Halle gelegen zijn en reeds 7 jaar in het 
bezit zijn van Joannes Ancelmusz.
regest_datering (Lovanii).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 171). In dorso: "Zwartenberch ende heer Jan Theuwen priester".
regest_nummer 26431518 Februari 24
regest_beschrijving Kaerle, koning van Castilliën enz., gelast den eersten deurwaarder alle crediteuren van Engelbrecht
van Etten op te roepen, om binnen 6 weken te verschijnen.
regest_datering (Bruessel…. duysent vijfhondert ende seventien na costume ons Hoofs van Brabant).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 171).
regest_nummer 26451518 Maart 16
regest_beschrijving Henry de Nassau draagt aan Pasquier en Nicolas Vierling op, voor de arbiters in het geschil over 
Zwartenbourch zijn aanspraken te verdedigen.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 171).
regest_nummer 26551518 vóór December 2
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regest_beschrijving Heer Claes van Lyer en Willem van Lyer, voogden van de erfgenamen van Engelbrecht van Etten, en
de andere ingelanden van Zwertenberch, verzoeken den graaf van Nassouwe, ingevolge den uitgiftebrief voor hen te 
intervenieeren tegen de ingezetenen van de Hage en Etten, die aanspraak maken op zekere cijnsbare goederen binnen
de palen van Zwertenberch; voorts berichten zij, dat de ingezetenen van de Hage hen verhinderen dijkaarde te halen, 
en herinneren hem aan zijn belofte, bij de uitgifte gedaan, volgens welke zij een weg van Zwertemberch langs de 
Loersche vaart naar den Loer zouden krijgen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 171). In margine beschikking van den graaf van Nassou dd. 1518 December 2, 
waarbij hij Fredric van Renesse, heer van Malle, heer Aert van Lyere, ridder, en Anthonis, schout van Steenbergen, een 
onderzoek opdraagt.
regest_nummer 26591519 vóór Februari 7
regest_beschrijving Ingelanden van Zwertenberch verzoeken den drossaard van Breda een schikking te treffen 
tusschen hen en den rentmeester van graaf Heinric van Nassouwen, verkooper en uitgever van Zwertenberch ter 
eenre, en de gegoeden in de Hage en Etten ter andere zijde, in hun geschil over het land tusschen den kadijk en de 
Attelaecke, onder toezending van een weerlegging door den rentmeester van de klachten der gegoeden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 171).
regest_nummer 26601519 vóór Februari 7
regest_beschrijving Gecommitteerden van de koopers van den polder Zwertenberch brengen aan heer Aert van Lyere, 
ridder, en Frederick van Renesse, heer van Malle, gecommitteerden van den graaf van Nassouwe, rapport uit van de 
redenen van hun verzoek, aan den graaf gedaan (Reg.No. 2655).
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 171). In margine staat, dat het rapport 7 Februari 1519, Luikschen stijl, is ingeleverd
bij heer Aernt van Lyere, Frederick van Renesse, heer Claes van Lyere en anderen.
regest_nummer 26611519 Februari 11
regest_beschrijving Heer Aert van Liere, ridder, en heer Frederic van Renesse, heer van Malle, vragen namens 
ingelanden van Zwertenberch, aan den graaf van Nassou zooveel roeden aarde op Halderdonc, als noodig is voor den 
bij de uitgifte toegezegden weg van Luere naar Zwertenberghe; beloven aan hun andere buren een anderen weg te 
zullen vragen dan zij tot nog toe gebruikt hebben, en den graaf van den nieuwen weg te ontlasten, en vragen 
toestemming den polder aan den zeekant onbedijkt te laten, waarvoor zij 300 gld. jaarlijks zullen betalen voor de 
tienden, die hij daardoor mocht verliezen.
regest_datering (Breda, Ludicx).
regest_nb Afschrift in duplo (Inv.No. 171). In dorso beantwoording door graaf Hendrik, waarbij hij alles overlaat aan de 
arbitrage van heer Aert van Lyere, ridder, Frederic van Renesse, heer van Malle, en Anthonis Jansz. Bolle, schout van 
Steenbergen. In margine van het andere afschrift staat, dat op dit stuk niet geantwoord is, omdat de ingelanden van 
meening waren, dat, hoewel zulks niet in een artikel vermeld stond, graaf Hendrik voor de 300 rijnsche guldens 
benevens den cijns de aarde van Halderdonc behoorde te leveren.
regest_nummer 26621519 Februari 12
regest_beschrijving De erfgenamen van Engelbrecht van Etten e.a. ingelanden van den polder Zwertenberch geven 
aan den Raad van den graaf van Nassou te Breda in tegenwoordigheid van heer Aert van Liere, Frederic van Renesse 
en Anthuenis Jansz. Bolle, schout van Steenbergen, te kennen, dat de graaf verplicht is 1e voor hen te intervenieeren 
tegen de eigenaars van de vercijnsde goederen van Halderdonck, gelegen binnen den dijk van Zwertenberch, 2e hun 
de noodige dijkaarde op Halderdonck voor een kadijk tusschen den polder van Halle en dien van Zwertenberch te 
leveren, 3e hun een weg te geven langs de Leursche vaart, 2 roeden breed; en verzoeken voor het opbrengen van 
tienden van hetgeen niet te bande komt, te mogen volstaan met 10 stuivers van elk gemet.
regest_datering (Ludix).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 171). In margine beschikking van graaf Hendrik, waarbij hij alles overlaat aan de 
arbitrage van heer Aert van Lyere, ridder, Frederic van Renesse, heer van Malle, en Anthonis Jansz. Bolle, schout van 
Steenbergen.
regest_nummer 26631519 Februari 12
regest_beschrijving Ingelanden van Zwertenberch beantwoorden de beschikking van den graaf van Nassau op de vier 
artikels (zie Reg.No. 2662), waarbij zij zich onderwerpen aan de arbitrage van heer Aert van Lyere, ridder, Frederick van 
Renesse, heer tot Malle, en Anthonis Jansz. Bollen, schout van Steenbergen.
regest_datering (Ludix).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 171).
regest_nummer 26731520 Januari 13
regest_beschrijving Hendrik, graaf van Nassou, sluit met de ingelanden van den polder Zwertenberch een 
overeenkomst naar aanleiding van hun geschillen over den weg van den polder naar Etten, over aarde tot onderhoud 
van de dijken, over de vercijnsde goederen onder of binnen de dijken en over de tienden van de mede e.a. vruchten, 
die niet gebonden worden.
regest_datering (Ludicx style).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 171).
regest_nummer 24761507 Maart 19
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regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassouw, Vyanden en Katzenellenboghe, heer van Breda, Diest, Grimberghen, 
Heusden etc., geeft voor zichzelve en in het bijzonder ten behoeve van de stad Breda ter bedijking uit aan Engelbrecht 
van Etten alle aanwassen, geheeten Zwertenberch, onder Etten en de Haghe.
regest_datering
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1507 Maart 19 (Reg.No. 2477).
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1518 Juli 23 (Reg.No. 2650).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1523 Februari 4 (Reg.No. 2708).
regest_nb Het oorspronkelijk was gezegeld door graaf Hendrik en de stad Breda.
regest_nummer 24771507 Maart 19
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Breda geven vidimus van en zegelen den brief dd. 1507 
Maart 19 (Reg.No. 2476).
regest_datering
regest_nb Afschrift op perkament (Inv.No. 171).
regest_nummer 26021515 October 26
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassou enz., heer van Breda, Diest en Grymberghen, machtigt Wynant 
Masschereel, drossaard van Breda, Frederick van Reness, drossaard van Diest, Gielis van Berchem, Adriaen van der 
Noot, hofmeester, en Anthoenis Jansz. Bollen, schout van Steenbergen, om als arbiters uitspraak te doen tusschen 
hem en de ingelanden van Zwertenberg over 4 roeden lande, welke de ingelanden van hem opeischen tot onderhoud 
van de dijken.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 171). Met het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 26831520 December 17
regest_beschrijving Cornelis Cl(aeusz. en …….., schepenen te Etten?) …….. oorkonden, dat de hier vermelde ingelanden 
van Zwertenberch verklaren ontvangen te hebben van den graaf van Nassau, wat hij hun schuldig was voor het 
indijken van het land tusschen de Attelake en den kadijk, aan de ingelanden verkocht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 172). Met rest van het zegel van den eersten schepen in groene was, dat van den tweede 
verloren. Zeer beschadigd.
regest_nummer 26841520 December 23
regest_beschrijving Joh. de Corput, secretaris van Breda, verklaart, dat Willem Kick erkent ontvangen te hebben van 
den graaf van Nassou 90 rijnsche guldens voor het indijken van 2 bunder land tusschen de Attelake en den kadijk, dien 
deze aan de ingelanden van Zwertenberch had verkocht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 172). Beschadigd.
regest_nummer 27101523 Maart 27
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Breda geven, ten verzoeke van eenige ingelanden, vidimus
van een kavelcedel van Zwertenberch dd. 1508 Augustus 2, bevestigd door Henric, graaf van Nassou, op 1520 April 1.
regest_datering (Ludicx style).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 173). Het zegel ten zaken van de stad Breda verloren.
regest_nummer 27081523 Februari 4
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Breda geven ten verzoeke van Henrick Montens, 
rentmeester van Breda, vidimus van de brieven dd. 1507 Maart 19, 1518 Juli 23 en 1520 Januari 13 (Reg. Nos. 2476, 2650 
en 2672.
regest_datering (nae costume van scriven 's Hoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 173). Met zegel ten zaken van Breda in groene was en geschonden.
regest_nummer 26501518 Juli 23
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Breda zegelen op verzoek van Henric, graaf van Nassou 
enz., den brief dd. 1507 Maart 19 (Reg.No. 2476), waardoor deze gestoken is; voorzoover de inhoud niet ten nadeele 
van de stad Breda is.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1523 Februari 4 (Reg.No. 2708).
regest_nummer 26721520 Januari 13
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassou, enz., heer van Breda, enz., geeft aan de ingelanden van Zwertenberch 
een ordonnantie met betrekking tot de beschikking over hun goederen.
regest_datering (Breda Ludicx style).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1523 Februari 4 (Reg.No. 2708).
regest_nummer 33511557 Juli 24
regest_beschrijving De Geheime Raad doet uitspraak tusschen Peeter van den Dale c.s., ingelanden in den polder 
Dabrouck in het dorp van der Hage bij Breda eener-, en den schout Sebrecht Reyen en dijkmeesters anderzijds, over de
bijdrage tot onderhoud van den kadijk, ten gunste van laatstgenoemden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 174).
regest_nummer 30321541 December 7
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regest_beschrijving Laurens van Lyeckercke, schout (van Roozendaal), Sebastiaen van Bloys, Christiaen de Brouwere, 
Godert Heinrixz. de Smet, Cornelis Buenen, Willem Willemsz., Aernt Jan Claesz. en Adriaen van der Eyck noemen de 
redenen, waarom de stroom in de Rosendaelsche beek gehinderd zal worden door het nieuwe hoofd, dat de 
rentmeester van den Oudenbus gelegd heeft op het veer tusschen 't Cruyslandt en Gastele.
regest_datering (Breda in presencie van mijnheere den prince).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 175).
regest_nummer 30351542 Januari 26
regest_beschrijving (Johan van Renesse) en (Steven van den Berghe) berichten den prins van Orange, dat de markiezin 
van Berghes hun een onderzoek heeft toegezegd in zake het maken van een hoofd in de Rosendaelsche beek, waarbij 
zijzelve aanwezig zal zijn, en dat zij beiden naar Rosendael gaan, om zich door den schout aldaar en den rentmeester 
van Steenberges en Rosendael op de hoogte te laten brengen.
regest_datering (Berghes sur le Zoom l'an XLII stil de Lyège).
regest_nb Minuut (Inv.No. 175).
regest_nummer 30361542 Januari 27?
regest_beschrijving Schout, schepenen, gedeputeerden en gemeente van Rosendale verzoeken den prins van 
Oraengnen, graaf van Nassouw etc., ervoor te willen zorg dragen, dat het hoofd, dat de rentmeester van den 
Oudenbus, Cornelis van der Heyden, gelegd heeft op het veer tusschen de polder het Cruyslant en Gastel tot schade 
van den dijk van het Cruyslant en tot belemmering van de scheepvaart, weggenomen wordt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 175). Met toelichting van eenige schippers van 1542 Januari 27.
regest_nummer 32701552 Juli 15
regest_beschrijving Eenige getuigen verklaren, dat zekere personen bij het Gastelsche hoofd een aantal kruiwagens 
aarde in het diep van Rosendael geworpen hebben.
regest_datering
regest_nb Authentiek gelijktijdig afschrift (Inv.No. 176).
regest_nummer 32711552 Juli 19
regest_beschrijving Jacqueline de Croy schrijft aan de prinses van Orenge, dat zij met verwondering kennis heeft 
genomen van den inhoud van haar brief, aangezien noch haar, noch een van haar raden daarvan iets bekend is, doch 
dat zij, indien de beschuldiging gegrond mocht blijken, de daders afdoende zal doen straffen.
regest_datering (Berghes).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 176).
regest_nummer 32721552 Juli 25
regest_beschrijving Jan van Berghes schrijft aan den prins van Oranges, dat hij bij zijn thuiskomst van zijn moeder 
heeft vernomen, dat de prinsesx zich er over heeft beklaagd, dat zekere personen een groote hoeveelheid zand in de 
rivier van Rosendale geworpen zouden hebben; dat hij streng zal straffen, wanneer de daders gevonden zullen 
worden, doch hem verzoekt, zijn dienaren te verbieden zulke stellige rapporten uit te brengen, wanneer zij niet beter 
ingelicht zijn.
regest_datering (Berghes).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 176).
regest_nummer 32731552 Juli 29
regest_beschrijving De prins van Oranje stuurt den markies van Berghes den stadhouder van den schout van Rosendal,
die hem zal inlichten over het werpen van zand in de rivier aldaar, alsmede op wiens bevel dat gebeurde, en bedankt 
hem voor zijn bereidwilligheid om de daders streng te straffen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 176).
regest_nummer 35161579 Februari 20
regest_beschrijving Jacob Veltacker, prelaat van de abdij van St. Marie te Tongerlo, en de broeders komen, ingevolge 
het contract, in 1537 gesloten met graaf Henrick van Nassau (zie Reg.No. 2939), met den Raad en Rekenkamer te Breda
met goedvinden van de stad Rosendael overeen, dat zij 50 à 60 bunder moeren zullen verkoopen op condities, in dat 
contract vermeld; dat zij de helft van de onkosten zullen dragen van een te maken vaart en daarvoor 100 eiken zullen 
geven, waartegenover alle verdere lasten voor den prins van Oranje en Rosendael zullen zijn, terwijl het door de 
schepen te betalen vaartgeld door den prins en de abdij met uitsluiting van Rosendael geheven zal worden, en de prins
en Rosendael zich verbinden, de vaart binnen het jaar gereed te hebben.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 177). Met approbatie van den prins van Oranje.
regest_nummer 35171579 Februari 24
regest_beschrijving Cornelis Willemsz., notaris, instrumenteert, dat Lambrecht de Bont, pastoor te Poppele, Cornelis 
Geldens, pastoor te Cleyn Zundert, Cornelis van Turnhout, cantor van het godshuis van Tongerloo, en Gerardt van 
Ghilse van Oosterhout, pastoor te Hapart, priesters, en Dierick Janssen van Diessen, subdiaken van genoemd klooster, 
approbeeren de overeenkomst dd. 1579 Februari 20 (Reg.No. 3516).
regest_datering (Breda in de Nieustrate ten huyse, daer wylen heer Gerardt Creyt uyt gestorven is).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 177).
regest_nummer 29391537 October 10



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 319

regest_beschrijving Arnout Streyters, abt, en convent van Tongerloe oorkonden, dat de abt eenigen tijd geleden te 
Breda met Henrick, graaf van Nassou, heer van Breda enz., voor zich en voor zijn zoon René, prins van Oraignen enz., 
een overeenkomst heeft gesloten, inhoudende, dat de moeren, die het klooster bezit te Esschen en Calmpthout bij 
verkoop of uitdelving uitsluitend te Rozendale te vlote gebracht zullen worden en dat partijen daartoe gezamenlijk 
een vaart zullen maken, te onderhouden door de gemoerden, voor het gebruik van welke vaart lastgeld betaald zal 
worden.
regest_datering (in onsen goidshuyse van Tongerloe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 177). Met de zegels van den abt en het klooster in groene was, het tweede geschonden.
regest_nummer 29781539 Februari 27
regest_beschrijving Jan Tibault, schout en kastelein van Zevenbergen, vraagt, onder overlegging van een 
credentiebrief van den heer van Ludick, aan heer Jan van Renesse, heer van Malle, drossaard van Breda, dag en plaats 
voor een bijeenkomst met den heer van Breda ter bespreking van de dijkage, en zal den heer van Ludick berichten, dat 
men te Breda 6 Maart en de Leur daartoe het beste oordeelt.
regest_datering (anno XXXIX Ludicx).
regest_nb Minuut (Inv.No. 179).
regest_nummer 29801539 Maart 15
regest_beschrijving René van Chalon bericht den heer van Mal, drossaard van Breda, de ontvangst van diens brief van 
den 13en en van een brief van den heer van Liège, en gelast hem te informeeren, hoe groot de sluis moet zijn, die de 
heer van Liège vraagt te laten maken; of het raadzaam is, dat laatstgenoemde deze, en hijzelf een andere sluis in het 
Ossenblock zal maken, en naar de dijkage.
regest_datering (Bruxelles XXXVIII).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 179). Met sluitzegel onder papieren ruit.
regest_nb (1539) in verband met Reg.No. 2978.
regest_nummer 29811539 Maart 21
regest_beschrijving Cornelis van Bergen vraagt den heer van Malle hem antwoord te zenden aangaande den dijk, 
zooals afgesproken was, en noemt een plaats, die bij uitstek geschikt zou zijn voor de nieuwe sluis, waarna men, door 
de sprang hier en daar te rechten, voor goed een grensscheiding hebben zou.
regest_datering (Zevenbergen).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 179). Met sluitzegel onder papieren ruit.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 179).
regest_nummer 29821539 Maart 21
regest_beschrijving Jan van Renesse bericht den heer van Ludick enz., heer van Sevenbergen, dat hij op het antwoord, 
dat deze hem onlangs te Sevenbergen gegeven heeft, nog geen bericht heeft van den prins, dat hij het met hem eens 
is, dat het tijd is om met het maken van den dijk en de sluis te beginnen, als ook over de plaats voor de sluis, het 
rechten van de sprang en het hebben van een grensscheiding tusschen de beide landen.
regest_datering (Steenbergen).
regest_nb Minuut (Inv.No. 179).
regest_nummer 29831539 April 3?
regest_beschrijving Cornelis van Bergen verklaart, nu de heer van Breda hem door den heer van Mal heeft doen 
zeggen, dat het hem niet goed dunkt uit te voeren, wat men zich aanvankelijk had voorgenomen, er als heer van 
Zevenbergen tevreden mede te zijn, dat in het Zevenbergsche land een kadijk gemaakt wordt van den Noorddijk over 
het huis van Koppe Stynen naar de Lage Swalue; dat zij de opbrengst van de veren zullen deelen, en dat de sluis, 
waarvoor van weerszijden een beëedigd sluiswachter zal worden aangesteld, door het gemeene land van beiden 
betaald zal worden, of door den heer van Zevenbergen alleen, als de heer van Breda er een in het Ossenblock of de 
kreek van den Ham laat maken.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 179).
regest_nummer 32741552 Augustus 31
regest_beschrijving Wilhelm, prins van Oraengiën, graaf van Nassou, heer van Breda enz., en Cornelis van Bergen, heer
en baron van Sevenbergen, Grevenbroeck, Heeswijck, van der Scellinck, Noordelois enz., komen overeen, dat die van 
Sevenbergen een sluisvliet mogen graven voor de sluis, die zij voornemens zijn te maken ten oosten van Haseldonck, 
welke vliet zal loopen door het land van Breda tot in de rivier de Marck, op voorwaarde, dat de vliet eigendom zal zijn 
van den heer van Breda; dat er een brug overheen gemaakt wordt en ter weerszijden een dijk, die bij den zeedijk van 
Sevenbergen zal aansluiten, door Sevenbergen te onderhouden en eigendom van Breda.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 181). Met geschonden zegels van de oorkonders in roode was.
regest_nummer 32841553 vóór April 3
regest_beschrijving Cornelie van Etten vraagt den prins van Aurangiën, heer van Breda, haar de 3 bunder aanwassen 
van de rivier de Marck aan haar gorsing, genaamd Ockenberghe, in de parochie van der Heyden, te laten gebruiken, 
zooals zij en haar voorouders tot nu toe gedaan hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 182). In margine beschikking dd. 1553 April 3, waarbij informatie van den 
rentmeester van Breda wordt gevraagd en advies van 3 Juli, geteekend door den prins, dat de rentmeester zich zal 
houden aan den uitgiftebrief van graaf Jan van Nassau.
regest_nummer 33391556 vóór Juni 20
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regest_beschrijving Cornelie van Etten Claes' dochter verzoekt den prins van Oraengiën bij te dragen in de bedijking 
van de aanwassen van haar gorzen bij Crauwelsgors op den Ockenberch, daar ook eigendommen van hem daar 
binnen vallen, en hun beider eigendommen te doen scheiden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 182). In margine opdracht van den raad aan den rentmeester va Breda om hierin 
te voorzien dd. 1556 Juni 20.
regest_nummer 31131545 Mei 17
regest_beschrijving Severijn Montens en Pauwels van Haastrecht, schepenen van Breda, oorkonden, dat Raphael van 
Bruheze, rentmeester van Breda, met de gegoeden in het Crauwelsgors overeen is gekomen, dat deze, hoewel buiten 
weten van den heer van Breda begonnen met het toedijken van de Hamsche kreek, daarmede kunnen voortgaan tot 
aan zijn dijk van Haseldonck, op voorwaarde, dat de kreek weer geopend zal worden, wanneer de heer van Breda er 
schade van ondervindt, en dat al het land, dat binnen den kadijk valt, en meer is, dan den gegoeden toekomt, 
eigendom van den heer zal zijn.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 182). Met twee schepenzegels in groene was, waarvan het eerste geschonden.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 182).
regest_nummer 33201554 December 24
regest_beschrijving Kaerle, keizer etc., gehoord den Raad van Brabant, beslist in het proces tusschen Philips van 
Lalaing, graaf van Hoochstraten, en den prins van Oraingnen, heer van Breda, dat de laatste moet laten wegnemen 
alles, wat den natuurlijken loop van de rivier de Marcke tusschen Hoochstraten en Breda belemmert.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 183). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 1448c 1440 Augustus 28
regest_beschrijving De stad Reymerswael verwijst Engelbrecht, graaf van Nassouwe en Vyanden, heer van de Leck en 
Breda, op zijn klacht over het heffen van tol van zijn onderdanen te Iersekenoort, naar de grafelijkheid.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 193).
regest_nb Gedrukt in Econ. Hist. Jaarb. XV, bl. 310 en vlg.
regest_nummer 16741452 Juni 25
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassau, Vyanden en Dietze, heer van Breda drossaard van Brabant, gelast Dirck 
van Oesterzeel, rentmeester van Breda, alle cijnsplichtigen te laten oproepen, daar de cijnsboeken vernieuwd moeten 
worden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 194). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 17481456 September 15
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassou, Vyanden en Dietze, heer van Breda etc., drost van Brabant, beveelt den 
drossaard en den schouten, vorsters enz. in het land van Breda, alle cijnsplichtigen op te roepen, die hun cijns nog niet 
in het nieuwe cijnsboek hebben laten overschrijven.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 194). Het opgedrukte zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 25861514 December 11
regest_beschrijving Henrick Montens, rentmeester van den graaf van Nassouw etc., verklaart ontvangen te hebben 
van Jan van den Putte, meier en rentmeester van Zundert, over de goederen, die wijlen de Schoonhovens 
toebehoorden, in afkorting van zijn rekening, 72 rijnsche guldens 13 stuivers 2 oort, die Jan van den Putte heeft 
ontvangen van Gerijt van Eyck, keukenschrijver van wijlen de gravin van Nassouw, voor vetkaarsen en andere vetwarij 
voor de keuken en de bottelarij op den burcht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 195).
regest_nummer 33921562 Augustus 4
regest_beschrijving J. Back verklaard ontvangen te hebben van Jan van den Berch, rentmeester van Oosterhout, 
hetgeen den prins van Orange jaarlijks toekomt van de emolumenten van het rentmeestersambt, bedragende 50 
carolusguldens.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 197).
regest_nummer 3841345 Maart 2
regest_beschrijving Johannes Deatus, Egidius Deatus en zijn verwanten en Jacobus genaamd Murruel, lombarden, 
verklaren, dat zij Wilhelmus van Duvenvoerde niet zullen manen, wanneer hij zich niet houdt aan het octrooi, dat zij, 
mede voor Georgius Deatus, hebben gekregen van hem en van Johannes van Valkenborch, heer van Butgenbach en 
Bergae supra Zomam, en diens vrouw Johanna, over hun verblijfhouden te Steenbergen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 200). Met geschonden zegels van Johannes Deatus en Jacobus Murruel in groene was; dat 
van Egidius Deatus verloren.
regest_nummer 4651350 Februari 28
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regest_beschrijving Robbrecht Jansz. en Willem Leysenz., schepenen van Breda, Jacob die Smit en Heinric Pietersz., 
schepenen van Oesterhout, Lauwe van Scijmmare en Clauus Noutenz., schepenen van Hertel, en Anse Ydenz. en Jan 
die Grauwe, schepenen van Zonzeel, oorkonden, dat Pieter Zeebenz. van Vlasseel, Wouter en Zebe, broeders en 
Willem en Herman, zoons van Lem Neve, zich ten behoeve van heer Willem van Duvenvoorde, heer van Oesterhout, 
voor 40 pond grooten hebben borggesteld, dat Lemmeken van der Marken, geheeten Willem van Zonzeel, zal voldoen
aan alle voorwaarden, genoemd in den brief, waardoor deze gestoken is.
regest_datering (des Sonnendaechs na Sente Mathijs' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 201). Van de zegels der acht schepenen zijn nog aanwezig dat van Robbrecht Jansz., Jacob 
die Smit en Lauw van Scymmare, alle geschonden en in groene was; de overige verloren. Het charter is gestoken door 
een blad perkament, waarop de voorwaarden zijn vermeld, waaraan de veroordeelde moet voldoen n.l. afstand doen 
van zijn poorterschap van Antwerpen en erkennen, dat hij, als bewoner van het land van Breda, nooit poorter van 
Antwerpen had mogen worden, en een boete betalen aan het land van Breda en aan den heer van Oosterhout, waarna
hij op borgtocht in vrijheid gesteld en naar Breda en Hertel gebracht zal worden om voor schepenen en mannen van 
leen zekerheid te geven.
regest_nummer 5231355 September 7
regest_beschrijving Schepenen, gezworenen en poorters van Breda nemen van heer Jan van Pollanen, heer van de 
Leck en Breda, de hal bij de korenmarkt in erfcijns, waarbij bepaald wordt, dat deken en gezworenen van de 
wolwerkers de zaken zullen berechten, die daarmede verband houden volgens uitspraak van schepenen en 
gezworenen, maar dat van de breuken de heer, de stad en de deken ieder 1∕3 zullen krijgen, dat de heer den deken zal 
aanstellen op voordracht van schepenen, en dat de vleeschhouwers hun plaats beneden in de hal behouden zullen en 
van iedere bank een nader op te geven bedrag aan de stad betalen zullen, die tevens het recht van opslag krijgt voor 
de geheele stadsvrijheid en het beheer over de waag.
regest_datering (zeven daghe binnen Gherstmaent).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 202). Het stadszegel verloren.
regest_nummer 6561368 October 7
regest_beschrijving Johannes van Pollanen, heer van de Lecka en Breda, verleent Georgius Balbe, lombard, octrooi om
zich in Breda te vestigen voor 13 jaar tegen 5 pond toursche grooten jaarlijks met de noodige privileges en 
bescherming, na afstand van Begonus Rotharius van Aest.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1368 December 1 (Reg.No. 660).
regest_nummer 6601368 December 1
regest_beschrijving Egidius de Rivo, deken van Beata Maria te Breda, geeft vidimus van den brief dd. 1368 October 7 
(Reg.No. 656).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 203). Het zegel van den deken verloren.
regest_nummer 9151404 Augustus 24
regest_beschrijving Enghelbrecht, jonkgraaf van Nassou, heer van de Leck en Breda, en Johanna bepalen, dat in het 
land van Breda nergens anders opslag van goederen zijn mag dan in de stad.
regest_datering (op Sente Bertelmeeus'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 204). De zegels der beide oorkonders verloren.
regest_nummer 10181415 Januari 7
regest_beschrijving Peter van Gorichem, abt van Sint Bernard op de Scheld, koopt voor tien jaren met 25 engelsche 
nobels per jaar, te voldoen aan Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, en 5 nobels aan diens vrouw
Johanne, de diensten af, die abt en convent van S. Bernardus aan den heer van Breda verschuldigd zijn.
regest_datering (des Maendaighs na Derthiendach na den loop des Hoifs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 206). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 15591447 Juni 14
regest_beschrijving Johan etc. oorkondt, dat hij Willem van der Rijt, kapelaan te Nijspen, aanstelt tot schoolmeester te
Rosendale, en gelast den inwoners aldaar dezen als zoodanig te ontvangen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 207). In margine: "meesteren Janne van den Bemde". Aan den voet opdracht aan den 
secretaris om aan Willem van den Rijt te schrijven, dat, daar hij de benoeming niet aanvaard heeft, de jonker een 
ander zal benoemen.
regest_nummer 15871448 Mei 16
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Dyetze en Vyanden, heer van Breda, drost van Brabant, eener-, en 
broeder Eemond van Emmichoven, meester van Chantrain van de orde van St. Jan van Jherusalem, anderzijds, komen 
overeen ter beëindiging van de geschillen tusschen hun dienstmannen te Oesterhout, dat zij, die voortaan uit Dongen 
in Oesterhout komen wonen, den heer van Breda zullen blijven toebehooren, ook al wonen zij onder de meesterie; dat
zij, die er vóór dezen gekomen zijn, zelve wel aan de orde zullen toebehooren, doch hun nakomelingen niet, en dat 
inwoners van Alffen, die de orde toebehooren, dit bij vestiging te Oesterhout zullen blijven doen, alles onverkort het 
verdrag, tusschen den heer van Breda en de orde gesloten in 1373.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 208).
regest_nummer 16401450 Augustus 25



322 Nassause Domeinraad tot 1580 1.08.01

regest_beschrijving Johan graaf van Nassouw Vyanden en Dyetz, heer van Breda, bepaalt, dat in schepenbrieven, 
waarbij personen, buiten het land van Breda wonende, gegoed worden binnen dat land, een duidelijke belofte moet 
opgenomen worden, dat zij van die goederen schot, lot, bede e.a. rechten betalen zullen ten voordeele van de plaats, 
waar die goederen gelegen zijn.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 209). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 16471450 November 4
regest_beschrijving Johan etc. geeft, daar Henrick Henrixs. door andere bezigheden het schoutambt van Etten niet 
persoonlijk kan bedienen, dit ambt benevens dat van de Palen van de Hoeven aan Jan Godertsz.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 210).
regest_nummer 2388c 1500
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassou etc., ontheft Seger van Lijnt van het schoutambt van Rozendaal, 
den Hil en Gageldonc en het vaartgerecht te Rosendael en bekleedt er Jan, bastaard van Beloys mede, met de 
bevoegdheid om schepenen, vorsters en een bewaarder van het gasthuis aan te stellen en af te zetten, en met de 
verplichting zaken, de heerlijkheid aangaande, voor den drossaard te brengen, dezen jaarlijks rekening te doen en den 
eed af te leggen in handen van Jan, bastaard van Nassau, kastelein van Huesden.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 211).
regest_nummer 24871508 Januari
regest_beschrijving De inwoners van Rozendaal vragen den graaf van Nassou vermindering van de verplichte bijdrage 
in beden en handhaving van de vrijstelling van diensten ten behoeve van de stad Breda.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 212). Met beschikking in margine dd. 1508 Januari 28 (Reg.No. 2488).
regest_nummer 24881508 Januari 28
regest_beschrijving De graaf van Nassou, heer van Breda etc., bericht den inwoners van Rosendael, dat, tot verlichting 
van hun bijdrage in de bede, de geërfden binnen de nieuwe bedijking van Cruyslant mede zullen bijdragen, en dat hij 
hun privileges ten opzichte van hofdiensten zal handhaven, maar dat zij hun weigering, om diensten voor de stad 
Breda te verrichten, bij hem of zijn Raad moeten inleveren tot onderzoek.
regest_datering (Breda stijl Ludicx).
regest_nb Geschreven in margine van het rekest dd. (1508 Januari) (Reg.No. 2487).
regest_nummer 26041515 November 13
regest_beschrijving Jan van Berchen Willemsz. verklaart ontvangen te hebben van graaf Hendrick van Nassouw 400 
rijnsche guldens, die Henrdrick van Etten de jonge Hendricxz., zijn schoonvader, had geleend aan graaf Inghelbert op 
het schoutambt van Etten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 213).
regest_nummer 20821481 October 2
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassou en Vyanden, heer van Breda, leent van Heinrick Heinricxz. van Etten
den Jonge 400 rijnsche guldens in ruil voor het schoutambt van de beide banken te Etten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 213). Het zegel van graaf Engelbrecht van Nassou verloren. Gecancelleerd.
regest_nummer 28001531 Januari 17
regest_beschrijving Schout en schepenen van Wouwe verklaren ten verzoeke van Godscalc van Lyekercke, dat de 
schutkooi van Wouwe, geheeten het Cotleen, als erfelijk leen gehouden wordt van den heer van Berghen; dat er geen 
andere schutter is, maar de heer er met consent van den schutter een mag aanstellen voor zijn eigen goederen, 
hetgeen zoowel voor de heerlijkheid Gageldonk onder Wouwe als voor Wouwe zelve geldt.
regest_datering (na stijl van Luydick).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 215). Het opgedrukte gemeene schepenzegel ter causen verloren.
regest_nummer 28011531 Januari 21
regest_beschrijving Schout en schepenen van Essche en Calmpthout oorkonden, op verzoek van Godscalck van 
Lyekercke, dat Nout Nout Scobbenz. onder eede heeft getuigd, dat hij 30 à 40 jaar geleden vorster is geweest van 
Nispen en de schutting aldaar gehuurd heeft van Goordt van Nispen, en dat tijdens zijn leven en dat van zijn vader de 
heer van Hil en Gageldonck nooit een vorster of schutter aangesteld heeft, waarna Huybrecht Adriaen Cloeckz. heeft 
verklaard, dat hij 5 jaar geleden de schutting van Borteldonc en het Rietgoor gehuurd heeft van Damis Goortsz. en niet
van eenigen schout.
regest_datering (na stijl ende scrivene tsHoffs van Luydick).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 216). Met opgedrukt zegel van Esschen en Calmpthout onder papier.
regest_nummer 28201531 September 22
regest_beschrijving (Hendrik), graaf van Nassou, gelast den drossaard van Breda af te kondigen, dat los- en lijfrenten 
voortaan verkocht en gevest mogen worden zonder voorafgaande kerkgeboden; dat bij openbare verkoopingen van 
huizen geen naarderschap meer gelegd mag worden, doch wel bij ondershandsche; dat alle contracten, waarbij 
vesting noodig is, te Breda voor schepenen van Breda of van het desbetreffende dorp gesloten moeten worden, 
waarbij de secretaris van Breda tegenwoordig moet zijn.
regest_datering (Breda).
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regest_nb Afschrift van 1568 van een authentiek afschrift van 1532 (Inv.No. 217). In dorso: "Exhibuit Jan Geertsz. den 
XVIIen Novembris LXVIII tegens Nicolaas Mertensz".
regest_nummer 29571538 Juli 17
regest_beschrijving Burgemeester, schepenen en raad van Antwerpen stellen inwoners bij verhuizing naar stad en land
van Breda, of bij verwerving van goederen aldaar vrij van betaling van issue, op voorwaarde van wederkeerigheid, en 
de pachters van de vischwateren te Breda vrij van de betaling van vischgeld van visch, op de markt te Antwerpen 
verkocht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 218). Met geschonden zegel ten zaken van Antwerpen in groene was.
regest_nummer 33261555 October 12
regest_beschrijving Jacob Tseraerts antwoordt, na behandeling in de Rekenkamer, aan jonkheer Jan van der Straten 
alias Snoeck op diens rekest om vrijdom van tol en ander ongeld, te betalen aan Breda, voor een hem toebehoorend 
gehucht, dat dat gehucht vrijgesteld is van tol, doch niet van weggeld, wanneer het tot de meierij Oisterwijck behoort, 
en zoo niet, dat hij dan den vrijdom met de stukken bewijzen moet.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 219).
regest_nummer 33271555 November 4
regest_beschrijving Dierck van Trier en Adriaen Gijsbrecht Marcelisz., schepenen van Hilvaerenbeeck, oorkonden, dat 
verschillende personen onder eede hebben bevestigd op verzoek van jonkheer Jan van der Straeten alias Snoeck, dat 
bewoners van de leengoederen van de vrouwe van Scoonoven, gelegen te Ryel in het Brakel en te Goerl, en thans 
leeroerig aan jonkheer Jan, vrij waren van tol-, weg- en ander ongeld, te betalen aan Breda, waarna schepenen 
getuigen, dat het gehucht of de heerdgang het Braekel onder de parochie Ryel, deze onder de dingbank van 
Hilvaerenbeeck, en Hilvarenbeeck onder de meierij van 'sHertogenbosch behoort.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 219). Met opgedrukte zegels onder papieren ruit van de beide schepenen.
regest_nummer 35091577 September 14
regest_beschrijving De griffier Vogelsanck verzoekt dengenen, die contribueeren tot het onderhoud van de soldaten 
op het huis te Oisterhout, op den 18en dezer te verschijnen te Sint-Geertruidenberge, waarheen ook de drossaard 
beschreven is, om hun klachten en bezwaren mede te deelen.
regest_datering (Sinte-Geertruidenberge).
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 222).
regest_nb b) Oorspr. op papier (Inv.No. 222).
regest_nummer 731294 October 13
regest_beschrijving Raso van Gavere, heer van Liedekerke en Breda, geeft Godevaert ver Lietwinen zoon, poorter te 
Berghen aan den Zoem, 4½ hoeve moer over de Baerlake, van het goed van de monniken van Sente Bernart 
noordswaarts naar de grens tusschen het gebied van den oorkonder en dat van den heer van Striene, met de 
rechtspraak en de boeten tot 3 schellingen, in erfcijns.
regest_datering (des Woensdaghes na Sente Dyonijs' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 223). Met geschonden zegel met contrazegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 821300 April 24
regest_beschrijving Heer Gherart van Wesemale, heer van Berghen aan den Zoem, geeft in erfcijns aan Jan van der 
Maeere van Ghestele c.s. 5 hoeven en 10½ bunder moer ter bedijking tusschen het goed van den heer van Striene en 
het pannemoer van de Baerlake.
regest_datering (te Berghen op den Zoem des Sonnendaghes voer ingaende Meymaent).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 224). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 3311341 September 1
regest_beschrijving Gilijs van der Boveryen, Gilijs van den Wingarde en Willem Lensenz., leenmannen van Breda, 
oorkonden, dat Jan die Baer in erfcijns heeft genomen van Diederick Sterken, rentmeester van Willem van 
Duvenvorde, heer van Oesterhout, 3 bunder land.
regest_datering (in Sente Gilijs'daghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 225). Met de zegels der oorkonders in bruine was.
regest_nummer 5441356 September 29
regest_beschrijving Jan uten Houte, Gheraerd Hermansz. en Reynier van Urs, ridders, oorkonden, dat heer Jan van 
Pollanen, heer van de Leck en Breda, hun toestemming heeft gegeven het goed Balru, grenzende aan de heerlijkheid 
Putten, dat zij van hem in leen hebben, te verkoopen.
regest_datering (in Sente Michiels daghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 226). Met de zegels van de drie oorkonders in bruine was alle min of meer geschonden.
regest_nummer 6331365 April 15
regest_beschrijving Dieric van Heetvelde, amman van Brussel, oorkondt, dat hij namens den hertog en de hertogin 
van Brabant territoir had verleend aan heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, toen diens mannen voor 
recht wezen, dat vrouwe Beatrix van Baelyoel, vrouwe van Fossuus, Boeller en Roesoet, afstand zou doen van alle 
renten en goederen, die zij in het land van Breda bezat.
regest_datering (des Wonsdaghes na Beloken Paschen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 227). Met het zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 7901388 Mei 5
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regest_beschrijving Willem, heer van Oesterhout, Jan van den Hout, Jan van den Camp, drossaard van Breda, ridders, 
Willem van Dalem, heer van Donghen, Jan Peter Wiericxz., Jacop die Roever, Everdey Maesz., Arnt Maesz., Peter van 
Gageldonc, Roelof die Roever en Engbrecht van Buersteden, knapen, leenmannen van Breda, met Zebrecht Tierloet, 
schout van Breda, als plaatsvervanger van den heer, laten, op verzoek van Willem van Oesterzeel, rentmeester van 
Breda, beslag leggen tot een bedrag van 200 pond op het leen van wijlen Raes van Lydekerke, genaamd van Heersele, 
wegens verzuim van leenhulde.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 228). Met de zegels van de leenmannen in groene was, die van Willem van Oesterhout, Arnt
Maesz. en Engbrecht van Buersteden geschonden, dat van Everdey Maesz. verloren.
regest_nummer 9841411 Juli 12
regest_beschrijving Wigger, abt van de O.L.V. abdij te Middelburgh, en het convent geven aan Engelbrecht van 
Nassouwe, heer van de Leck en Breda, alle moeren en wildernissen benevens huis, hofstad en land te Muerberghen in 
het land van Breda in erfpacht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 229). Met het zegel van den abt in groene was, dat van het convent verloren.
regest_nummer 9971412 October 10
regest_beschrijving Anthonius, hertog van Brabant enz., doet uitspraak in het geschil tusschen Engelbrecht van 
Nassou, heer van de Leck en Breda, zijn raad, en heer Henric van Bergen, heer van Grymbergen, drossaard van 
Brabant, bepalende, dat de eerste aan den laatste betalen zal 7000 gouden hellingen wegens achterstal van de rente, 
als huwelijksgift beloofd aan heer Henrics moeder ), en dat de zaak, aangaande den manslag van eenige personen te 
Rosendazle en Steenbergen nader onderzocht zal worden evenals de aanspraken, die heer Henric maakt op goederen 
in het land van Breda uit hoofde van zijn moeder.
regest_datering (Antwerpen).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 230). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1412 October 14 (Reg.No. 998).
regest_nb Gedrukt in Tijdschr. voor Noord-Brab. Gesch. 1886, kolom 65.
regest_nummer 9981412 October 14
regest_beschrijving Deken en kapittel van de O.L.V. kerk te Breda geven vidimus van den brief dd. 1412 October 10 
(Reg.No. 997).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 230). Met zegel van het kapittel in groene was.
regest_nummer 10041413 September 18
regest_beschrijving Engbrecht, graaf van Nassou, heer van de Leck en Breda, en Henric van Berghen, heer van 
Grimbergen en Melijn, beloven zich te zullen houden aan de uitspraak, die Willem van Dalem, heer van Donga, 
Herman van Zelbach geheeten van den Loe, drossaard, en Henrick van den Water, burgemeester van Breda, eener-, en 
heer Jan van Grembergen, heer van Assche, Gheert van Cockelbergen, amman van Bruessel, en Jan Jansz. van Ghestel 
anderzijds, doen zullen in de geschillen, die bij de uitspraak door den hertog van Brabant nog onbeslist gebleven zijn.
regest_datering (Rumpst).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 230). Met het zegel van graaf Engbrecht in groene, dat van Hendrik van Berghen in roode 
was en geschonden.
regest_nb De uitspraak bij v. Goor a.w., IVe boek, No. 90.
regest_nummer 10831419 Februari 14
regest_beschrijving Marye van Asperen verkoopt aan Engelbrecht, graaf van Nassou, heer van de Leck en Breda, en 
Johanna, zijn vrouw, al haar goederen en inkomsten in het land van Breda, die zij geërfd heeft van haar vader, behalve 
een lijfrente voor Reyner Meyers uit 1½ bunder weiland in de Wuchte te Breda.
regest_datering (op Sinte Valentijns dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 231). Met de zegels van Marye van Asperen, haar broeder Otte, heer van Asperen, Voirst en 
Keppell, en Ghye van Asperen, heer van Tuul en 't Wael, in groene was.
regest_nummer 33451557 Maart 2
regest_beschrijving Heer Johan van Renesse, ridder, heer van Elderen, Masny etc., geeft mr. Steven van den Berch, 
raad en rentmeester van den prins van Oraengen, graaf van Nassou etc., een hier opgenomen staat van zijn moeren, 
om die wederom in erfcijns te ontvangen.
regest_datering (tot Malle Ludick stijl).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 232).
regest_nummer 9341406 Augustus 12
regest_beschrijving Peter die Bonte, Gherijt Rysenaelden, Peter Poelman, Heinric van de Water, Andries But, Jan 
Boeyken en Merselis Arndsz., schepenen van Breda en laten van den heer van Breda, wijzen de jonkvrouwe van 
Nassou,l vrouw van Engbrecht, jonkgraaf van Nassau, heer van de Leck en Breda, na oproep van gegadigden, de 
goederen in hun rechtsgebied toe, die haar nagelaten zijn door haar grootvader, heer van de Leck.
regest_datering (des Donredaghes na Sente Laureys'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 233). Met de zegels der schepenen in groene was; dat van Peter Poelman verloren.
regest_nummer 8551397 Maart 26
regest_beschrijving Dieric die Rover en Gherijt Reysenaelden, schepenen van Breda, oorkonden, dat Henric Ansem 
Aggaertsz. verkocht heeft aan Peter Gielijsz. van den Stalle een bunder weiland achter den burcht.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 234). De beide schepenzegels verloren.
regest_nummer 15321446 September 20
regest_beschrijving Willem van Laerhoven en Aert van Toleusen, schepenen van Breda, oorkonden, dat Peter Peter 
Gielisz. zoon van den Stalle genaamd Peter Zeeuken verkocht heeft aan Johan, graaf van Nassow, 1 bunder weiland 
achter de Burch.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 234). Met de zegels van de oorkonders in groene was, waarvan dat van den eersten 
geschonden.
regest_nummer 29141535 November 24
regest_beschrijving Jan van Hoilten en Jan van der Byestraten, schepenen van Breda, oorkonden, dat Frans van den 
Kyeboom voor zichzelf en voor Christine Vlamincx, vrouw van Jan Markier, erfgenamen van Joost Vlamincx, kastelein 
van Breda, ingevolge procuratie dd. 1522 Augustus 12 (Reg.No. 2704), hierin opgenomen door Jan Markier daartoe 
gemachtigd, verkocht heeft aan Adriaen Duyck als bewaarder van de rentmeestersrekeningen van den graaf van 
Nassou een huis met erf vóór de stadsschool en aan de burchtgracht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 235). Het zegel van den eersten oorkonder verloren, dat van den tweeden in groene was en 
zeer afgesleten.
regest_nummer 27041522 Augustus 12
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raden van Roesselaer oorkonden, dat Anthuenis Lomboir, priester, 
en Christine sVlamincx, vrouw van Jan Marquier, erfgenamen van Joos de Vlamijnc, Jan Marquier volmacht geven, hen 
ter zake van de nalatenschap te vertegenwoordigen.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief d.d. 1535 November 24 (Reg.No. 2914).
regest_nummer 29291537 Maart 7
regest_beschrijving Raphael van Bruheze en Andries Vyerling, schepenen van Breda, oorkonden, dat mr. Mathijs 
Zijmmerman, secretaris van den graaf van Nassau erkend heeft, dat de graaf hem het huis, eertijds toebehoorende 
aan Joost Vlaminck en diens vrouw Johanna van den Kyeboom, met het erf, waar de school op stond, en het erf vóór 
de school op 22 December 1536 verkocht heeft op voorwaarde, dat hij het ten allen tijde kon aflossen met 933 car. 
guldens.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 235). Met de zegels der oorkonders in groene was, waarvan het tweede zeer geschonden.
regest_nummer 30991544 April 10
regest_beschrijving Dyrck Aertsz. en Pauwels van Haestrecht, schepenen in Breda, oorkonden, dat Henrick Montens, 
raad van den prins van Aurangen, en mr. Toelandt de Roevere verklaard hebben 200 carolusguldens van den prins 
ontvangen te hebben voor een huis, staande op het plein voor den burcht bij de poort van het vroegere begijnhof.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 236). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 11751423 Januari 30
regest_beschrijving Jan Huybrechtsz. van Ypelaer en Heinric van Corvele, schepenen in Breda, oorkonden, dat Joes 
Harman Petersz. zoon v.d. Heijden verkocht heeft aan Jan die Hoghe Willemsz. vijf vierendeel bunder weiland, gelegen
achter den burcht naast de Borchsteghe.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 237). Met de zegels der schepenen in groene was. Met transfix dd. 1427 Juni 10 (Reg.No. 
1232).
regest_nummer 12321427 Juni 10
regest_beschrijving Ghijsbrecht Piggen en Aert Maesz. van Wijchvliet, schepenen in Breda, oorkonden, dat Jan die 
Hoghe Willemsz. verkocht heeft aan Gielijs uuten Campe het land, vermeld in den brief dd. 1423 Janiari 30 (Reg.No. 
1175).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 237). Met de zegels der beide schepenen in bruine was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 13581436 September 8
regest_beschrijving Ghijsbrecht Piggen en Jan van Nedervenne, schepenen in Breda, oorkonden, dat Gheertruydt, 
natuurlijke dochter van Gielijs van den Camp, vrouw van Dyerck Aertsz., verkoopt aan Wouter van der Beversluys vijf 
vierendeel bunder land achter de burcht naast de Borchsteghe.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 237). Met het zegel van den eersten schepen in groene was; dat van den tweeden verloren.
regest_nummer 8581397 September
regest_beschrijving Arend Jansz. en Dieric die Roever, schepenen in Breda, oorkonden, dat Yde en Geertruyt, dochters, 
en Lijsbet, weduwe van Heinric van der Moelen, en Heinric Jacopsz. verkocht hebben aan Jan Maelyaert, geheeten Jan 
die Camerlinc, een bunder land aan de Borchsteghe.
regest_datering (MCCC zeven ende …… September).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 238). Het zegel van Arend Jansz. verloren; dat van Dieric die Roever in groene was en 
geschonden. Met transfix dd. 1456…. (Reg.No. 1759). Het charter is zeer beschadigd.
regest_nb D. de Roever was in 1397 schepen.
regest_nummer 17591456
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regest_beschrijving Willem van Lairhoven en Jan van den Putte, schepenen in Breda, oorkonden, dat Wouter van 
Bergen en Sophye, weduwe van Vrederik Thielmansz., verkocht hebben aan jonker Jan van Nassouw een bunder land, 
vermeld in den brief dd. 13(9) 7 September (Reg.No. 858), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 238). Met geschonden zegel van Willem van Lairhoven in groene was; dat van Jan van den 
Putte verloren. Zeer beschadigd.
regest_nummer 17521456 November 2
regest_beschrijving Aert van Tolleusen en Peter van Buyten, schepenen in Breda, oorkonden, dat Gerijt Cristus een 
stuk land aan de Borchstege gerechtelijk heeft gekocht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 239). Met het zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden 
verloren. Met tranfix dd. 1472 Februari 26 (Reg.No. 1947).
regest_nummer 19471472 Februari 26
regest_beschrijving Robbrecht van Drongelen en Peter van der Daesdonck, schepenen van Breda, oorkonden, dat 
Gerijt Cristus verkocht heeft aan Johan, graaf van Nassouw, het land, vermeld in den brief dd. 1456 November 2 
(Reg.No. 1752), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 239). Met de zegels der oorkonders in bruine was.
regest_nummer 28091531 Mei 15
regest_beschrijving Erardus van Marcka, kardinaal-priester van St. Grisogonus, aartbisschop van Valentia, bisschop 
van Leodium enz., staat Henricus, graaf van Nassou, markgraaf van Zenettes en heer van Breda, toe, het begijnhof 
aldaar geheel of gedeeltelijk te verplaatsen en het vrijkomende gedeelte te gebruiken voor zijn slot.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 240). Met opgedrukt geheim zegel.
regest_nummer 25781514 Mei 12
regest_beschrijving Godert van Nijspen en Henrick van Halmale, schepenen van Breda, oorkonden, dat Lijsbeth 
Ghorijs Koenen dochter, vrouw van Jan Nouwen en Margriete Godert Paryers dochter hebben verkocht aan Aert Bits 
een huis met erf op het Gasthuiseinde in de Doelsteeg.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 241). Met weinig geschonden zegels van de oorkonders in groene was. Met twee transfixen 
dd. 1516 September 12 en 1520 Maart 22 (Reg. Nos. 2618 en 2675).
regest_nummer 26181516 September 12
regest_beschrijving Henrick van Halmale en Henrick van den Keessel, schepenen van Breda, oorkonden, dat Aert Bits 
verkocht heeft aan Henrick Matheeus Koggenz. het huis, vermeld in den brief dd. 1514 Mei 12 (Reg.No. 2578), waardoor
deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 241). Met weinig geschonden zegels van de oorkonders in groene was. Met transfix dd. 1520
Maart 22 (Reg.No. 2675).
regest_nummer 26751520 Maart 22
regest_beschrijving Henrick van Halmale en Jan van Diemen, ridder, schepenen van Breda, oorkonden, dat Anthonie 
Cornelis Joosz. dochter, weduwe van Henric Matheeus Koggenz. en haar kinderen verkocht hebben aan Jan Jan 
Doeyenz. van Zittairt het huis en erf, vermeld in de brieven dd. 1514 Mei 12 en 1516 September 12 (Reg. Nos. 2578 en 
2619), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 241). Met de zegels van de oorkonders in groene was.
regest_nummer 25761514 April 3
regest_beschrijving Heinrick van Halmale en Adriaen Clincker, schepenen in Breda, oorkonden, dat Hubrecht Henricsz. 
van Vucht verkocht heeft aan Willem Jan Ysachsz. de helft van een hof en erf in de Doelsteghe buiten de gasthuispoort.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 242). Met rest van het zegel van den eersten oorkonder in groene was. Met tranfix d.d. 1527 
Juni 22 (Reg.No. 2753).
regest_nummer 27531527 Juni 22
regest_beschrijving Dijrck Aertsz. en Raphael van Bruheze, schepenen in Breda, oorkonden, dat Willem Jan Ysacxz. 
verkocht heeft aan Wouter Cornelis Hulshoutsz. de helft van den hof met erf, vermeld in den brief dd. 1514 April 3 
(Reg.No. 2576), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 242). De zegels der beide oorkonders verloren.
regest_nummer 28191531 September 13
regest_beschrijving Adriaen Clincker en Philips Petersheeren, schepenen in Breda, oorkonden, dat Velten van 
Froenhuysen en de andere erfgenamen van Joris van Froenhuysen hebben verkocht aan Jasper van Spaengiën, schout 
in de Hage, een huis en erf in de Doelstraat te Breda.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 243). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 29511538 Mei 22
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regest_beschrijving Raphael van Bruhese en Dyrck Aertsz., burgemeesters, en Jan van Hoilten, schepen van Breda, 
oorkonden, dat Jan Godert Hubrechtsz. aan den graaf van Nassau heeft overgedragen een erf in de Doelstraat, en dat 
Jenneken Jans dochter van Hamer, die men noemt Jenneken van Peer, erkend heeft, dat van de 3 rijnsche guldens 
jaarlijks, die zij als erfcijns uit dat erf had, er 2 en 18 stuivers 3 oort zijn afgelost met de koopsom, zoodat zij nog 16 
stuivers 1 oort jaarlijks zal blijven heffen ten laste van Jan Godert Hubrechtsz.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 244). Met de zegels van de drie oorkonders in groene was. In dorso: "Brieven van zekeren 
erve in de Doelstrate tot Breda dwelck nu geappliceert is tot mijns g. heeren percke ofte warande". Hieraan 
vastgehecht een kwitantie van Adam Jansz., voogd van Jenneken van Hamel, dd. 1538 Juli 11 (Reg.No. 2956).
regest_nummer 29561538 Juli 11
regest_beschrijving Adam Jansz., voogd van Jenken van Hamel, verklaart ontvangen te hebben van den heer van 
Nashude 47 rijnsche guldens voor haar aandeel in het erf, aan dezen verkocht door Jan Govert Hubrachtsz.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 244). Vastgehecht aan den brief dd. 1538 Mei 22 (Reg.No. 2951).
regest_nummer 29091535 Augustus 4
regest_beschrijving Raphael van Bruheze en Claes van der Heyden, schepenen in Breda, oorkonden, dat Merten en 
Anthonis van den Put Mertensz. verkocht hebben aan den graaf van Nassou ¾ bunder, geheeten de Varkensweide, 
met werf bij de Gampelbrug naast het gasthuis, en dat Jacop Willemsz. van Baerle dat land heeft ontslagen van de 5 
gulden erfcijns, die hij daaruit heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 245). Met het zegel van Claes van der Heyden in groene was; dat van Raphael van Bruheze 
verloren. In dorso: "Rosmolen aen de Gampelbrugge ende den beempt daertoe dienende".
regest_nummer 27541527 Juni 25
regest_beschrijving Jan van Hoilten en Gherijt Vinc, schepenen in Breda, oorkonden, dat de erfgenamen van Jan 
Clercus hebben verkocht aan Dijrck Jan Dijrven zoon 285½ roede weiland aan de Gampel, zuidwaarts grenzende aan 
het erf van den heer van Nassou, geheeten de Zaert, oostwaarts aan den heerweg.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 246). Met de zegels der oorkonders in groene was, waarvan het eerste geschonden. Met 
tranfix dd. 1567 November 14 (Reg.No. 3470).
regest_nummer 34701567 November 14
regest_beschrijving Godert van Luchtenberch en Lancelot van Wijfliet, schepenen in Breda, oorkonden, dat Lijsbeth 
Dijrck Jan Dijrven dochter, weduwe van Adriaen Adriaensz. Schuyfhil alias Smullen verkocht heeft aan den prins van 
Oraengiën het land, vermeld in den brief dd. 1527 Juni 25, waardoor deze gestoken is (Reg.No. 2754).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 246). Met geschonden zegels der oorkonders in bruine was.
regest_nummer 33951562 December 12
regest_beschrijving Henrick Wiltens en Henrick van Baerle, schepenen van Breda, oorkonden, dat Adriane Ghijsbrecht 
Jans dochter van der Mee, weduwe van Jan Cornelis Petersz. van den Merberch, heeft verkocht aan den prins van 
Oraengiën een weg van het Gasthuiseynde af, de eerste 37 voet 23 voet breed, en verder 9 roeden 18 voet tot de 
watersloot 14 voet breed, op voorwaarden, dat zij den weg gebruiken mag en dat de prins voor de goede bestrating zal
zorgen en een poort zal maken op den overgang tusschen de beide breedtes.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 247). Met de zegels der oorkonders in groene was, het eerste geschonden.
regest_nummer 15401446 November 29
regest_beschrijving Jan van Nedervenne en Willem van Nijspen, schepenen van Breda, oorkonden, dat Adryaen 
Claeusz. van Eyck van den graaf van Nassow een huis en erf buiten de Gasthuispoort bij 't Rulle in erfcijns heeft 
genomen tegen 4 rijnsche guldens 10 stuiver ½ oort jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 248). Met de zegels van de oorkonders in groene was, waarvan dat van den tweeden een 
weinig geschonden.
regest_nummer 15411446 November 29
regest_beschrijving Jan van Nedervenne en Willem van Nijspen, schepenen van Breda, oorkonden, dat de graaf van 
Nassouw Adryaen Clauesz. c.s. 4 schellingen 1 helling 1 oort grooten, deel uitmakende van een erfcijns, groot 26 
schellingen jaarlijks uit een pand buiten de Gasthuispoort bij het Rulle, heeft gekort op een erfcijns uit een ander huis 
en erf, zoodat de graaf van Nassouw de 26 schellingen jaarlijks onverkort zal mogen innen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 248). Met de zegels van de beide oorkonders in groene was, dat van den tweede 
geschonden.
regest_nummer 28551533 Mei 9
regest_beschrijving Raphael van Bruheze en Philips Petersheeren, schepenen in Breda, oorkonden, dat Aert Mercelis 
Ruysenersz. den kleinen windmolen buiten den Haighedijck aan den graaf van Nassou, die de helft van het gemaal 
reeds bezat, verkocht heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 249). Met de zegels der beide oorkonders in groene was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 9231405 April 12
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regest_beschrijving Gherijt Reysenaelden en Jan Boyken, schepenen van Breda, oorkonden, dat Mergriete Schinners 
verkocht heeft aan Melijs Jansz. een huis en erf in de Katerstraat.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 250). De zegels der beide schepenen verloren.
regest_nummer 12611429 Mei 12
regest_beschrijving Ghijsbrecht Pigghen en Aert van den Campe, schepenen in Breda, oorkonden, dat Melijs Jansz., de 
timmerman, verkocht heeft aan de jonkvrouwe van Nassou een huis en erf in de Caterstraet.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 250). Met het zegel van Gijsbrecht Pigghen en een rest van dat van Aert van den campe in 
groene was.
regest_nummer 12191426 Januari 15
regest_beschrijving Heinric van Corvele en Jan van Tsolle, schepenen in Breda, oorkonden, dat Lijsbet, weduwe van 
Jan Oeyen en haar zoon Jan, geheeten Zoetman, verkocht hebben aan Ghorijs Willemsz. van Osse de helft van een huis
en erf in de Katerstraat, waarvan Jan die Jegher de andere helft bezit.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 251). Met een rest van het zegel van Heinric van Corvele in groene was, dat van Jan van 
Tsolle verloren.
regest_nummer 12631429 Juni 8
regest_beschrijving Ghijsbrecht Pigghen en Heinric van Corvele, schepenen in Breda, oorkonden, dat Jan die Jeegher 
en zijn dochter Mergriete verkocht hebben aan de jonkvrouwe van Nassou de helft van een huis in de Katerstraet.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 251). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 18891465 April 20
regest_beschrijving Aert van Tolloysen en Gerijt Cristus, schepenen van Breda, oorkonden, dat kerkmeesters van de 
O.L.V. kerk aldaar met toestemming van den heer en de stad hebben verkocht aan Adryaen van Aersvoort een huis en 
erf in de Caterstraat.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 252). Met rest van het zegel van den eersten en geschonden zegel van den tweeden 
oorkonder in groene was. Met transfix dd. 1486 Mei 26 (Reg.No. 2149).
regest_nummer 21491486 Mei 26
regest_beschrijving Gerit Cristus en Willem de Bye, schepenen van Breda, oorkonden, dat Adryaen van Aersvoort 
verkocht heeft aan Jan Jacop Meeusz., priester, het huis, vermeld in den brief dd. 1465 April 20 (Reg.No. 1889), 
waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 252). Met de zegels van de beide oorkonders in groene was. Met transfix dd. 1488 
September 6 (Reg.No. 2176).
regest_nummer 21761488 September 6
regest_beschrijving Godert van Nyspen en Willem van Dongen, schepenen van Breda, oorkonden, dat mr. Jan Jacopsz.,
priester, verkocht heeft aan Jan Bays een erf met toebehooren, vermeld in den brief dd. 1486 Mei 26 (Reg.No. 2149), 
waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 252). Met rest van het zegel van den eersten en geschonden zegel van den tweeden 
oorkonder in groene was.
regest_nummer 22491494 November 12
regest_beschrijving Johannes van Hoerne, bisschop van Leodium, geeft mr. Johannes Jacobus Bartholomeusz. zoon, 
rector van de kapel van St. Wendelinus in de Katerstraat te Breda, vergunning om uitsluitend ter bekostiging van 
noodzakelijke reparaties het grootste van twee huisjes, naast de sacristie gelegen, te verkoopen aan Maria van Los, 
gravin van Nassau etc.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 253). Met zegel ten zaken van den bisschop in roode was.
regest_nummer 27371526 Mei 2
regest_beschrijving Adriaen Meeus en Jan Roelofsz., schepenen van Breda, oorkonden, dat de graaf van Nassou, heer 
van Breda, afstand doet van zijn rechten op de nalatenschap van Cornelie, natuurlijke dochter van Cornelis Severijns, 
ten behoeve van haar zuster Adriane, vrouw van Dijrck Sterckenborghe, die daarvoor als erfgenamen van Cornelis 
Severijns afstand doen van hun aanspraken op de Craenstraet tusschen de Schoolstraet en den stadsmuur en 6 
rijnsche guldens betalen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 254). Met de zegels der beide oorkonders in groene was, het tweede geschonden.
regest_nummer 17861458 Maart 14
regest_beschrijving Aert van Tolleusen en Florys van Nyspen, schepenen in Breda, oorkonden, dat Aert die Ruycheneer
verkocht heeft aan Jan Aelbrechtsz. den kleinen windmolen buiten de Sint Mertens poort.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 255). Met de zegels der beide schepenen in groene was, het laatste geschonden. Met 
transfix, dd. 1458 October 3 (Reg.No. 1799).
regest_nummer 17991458 October 3



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 329

regest_beschrijving Jan van Tsolle en Florys van Nyspen, schepenen in Breda, oorkonden, dat Jan Aelbrechtsz. 
verkocht heeft aan Dijrck Petersz., den molenaar, den molen, vermeld in den brief dd. 1458 Maart 14 (Reg.No. 1786), 
waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 255). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 33081554 vóór April 9
regest_beschrijving Cornelis Willemsz., timmerman, verzoekt den prins van Oraengiën, een erf in de Molenstraat te 
Breda bij de gevangenis in erfcijns te mogen ontvangen en aan de straat te mogen betimmeren.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift dd. 1565 (Inv.No. 256). Met afschrift van gunstige beschikking dd. 1554 April 9.
regest_nummer 13411435 October 15
regest_beschrijving Ghijsbrecht Piggen, Henrick van Corvel, Jan van Tsolle en Henrick Dijrck Roeversz., schepenen in 
Breda, wijzen toe aan Aernt die Lange, priester, rentmeester van de kapelanen in Onser Vrouwen kerk te Breda, een erf
achter de nonnen, wegens achterstalligheid van erfcijns.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 257). Met de zegels van den eersten en de laatste twee schepenen in groene was; dat van 
den tweeden verloren.
regest_nummer 24821507 November 6
regest_beschrijving Jan van Bruheze en Hendrick van der Daesdonck, schepenen in Breda, oorkonden, dat Ott van 
Bruheze verkocht heeft aan Adriaen van Bruheze, rentmeester van het land van Breda, een hofstad met huis in de 
Steenbrugstraat naast het erf en de schuur, geheeten de Spelschuer van de O.L.V. kerk.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 258). Het zegel van den eersten oorkonder verloren; van dat van den tweeden een rest in 
groene was. Met transfix dd. 1519 September 22 (Reg.No. 2667). In dorso: "Van den erve in de Nyeuwstrate dwelck de 
tijmmerstede is".
regest_nummer 26671519 September 22
regest_beschrijving Jan van Dyemen, ridder, en Henrick van den Keessel, schepenen in Breda, oorkonden, dat Anne 
Pels, weduwe van Adriaen van Bruhese, verkocht heeft aan den graaf van Nassouw de hofstad, vermeld in den brief 
dd. 1507 November 6 (Reg.No. 2482), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 258). Met geschonden zegels van de oorkonders in groene was. Hieraan is vastgehecht de 
kwitantie dd. 1519 October 6 (Reg.No. 2668).
regest_nummer 26681519 October 6
regest_beschrijving Anna Pels, weduwe van Adriaen van Bruheze, verklaart ontvangen te hebben van Hendrick 
Montens, rentmeester van Breda, 240 rijnsche guldens ter aflossing van een rente van 15 rijnsche guldens uit het huis, 
dat zij verkocht heeft aan den heer van Nassouw.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 258). Vastgehecht aan het charter dd. 1519 September 22 (Reg.No. 2667).
regest_nummer 15381446 November 7
regest_beschrijving Jan van Nederven en Willem van Nijspen, schepenen van Breda, oorkonden, dat Dijrck Jan 
Sterkenz. aan Willem Mets Jan Loeyersz. 5 vierendeel land, grenzende aan Spoerdoncx veken in erfpacht heeft 
gegeven tegen 4 fransche schilden jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 259). Met de zegels van de beide schepenen in groene was. Met transfix dd. 1451 Augustus 
11 (Reg.No. 1661).
regest_nummer 16611451 Augustus 11
regest_beschrijving Aert van Tolloysen en Robbrecht van Drongelen, schepenen van Breda, oorkonden, dat Willem 
Mets Jan Loyersz. verkocht heeft aan Evert van Wijsschell het land, vermeld in den brief dd. 1446 November 7 (Reg.No. 
1538), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 259). Met de zegels van de oorkonders in groene was, dat van Robbrecht van Drongelen 
geschonden.
regest_nummer 29311537 Maart 27
regest_beschrijving Jan van Hoilten en Roelandt de Roever, schepenen van Breda, oorkonden, dat Barbare Adriaen Jan
Henricxz. dochter, weduwe van Jan Adriaen van Rijenz. verklaart, door Diederick Zeeszin, rentmeester van den graaf 
van Nassou, voldaan te zijn voor de 40 roeden 2 voet land, die deze voor den aanleg van een weg heeft afgegraven van
haar terrein, grenzende aan het Belcrembosch.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 260). Met geschonden zegels van de oorkonders in groene was.
regest_nummer 13671437 December 27
regest_beschrijving Henrick die Roever Dyercksz. en Raesse Lambrechts Jongen zoon, schepenen in Breda en laten van
den heer, oorkonden, dat Mercelijs Denisz. in erfcijns heeft genomen van Berthelmeeus Godertsz. een bunder land aan
de Marke tot aan den Emelenberch tegen 4 arnodusguldens 1 stuiver jaarlijks.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 261). Met zegel van Henrick die Roever Dyercksz. in groene was, dat van Raesse Lambrechts 
Jongen zoon verloren. Met transfix dd. 1438 Januari 9 (Reg.No. 1368).
regest_nummer 13681438 Januari 9
regest_beschrijving Florijs van Rijswijck en Raesse Lambrechts Jongenz., schepenen in Breda en laten van den heer, 
oorkonden, dat Berthelmeeus Godertsz. verkocht heeft aan Willem Woutersz. den erfcijns uit het land, vermeld in den 
brief dd. 1437 December 27 (Reg.No. 1367), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 261). Met de zegels der beide schepenen in groene was. In dorso: "Desen chijs kocht mijn 
joncker aff tegen Willem Wouters sone omdat hem den pandt toebehoorde".
regest_nummer 25581512 November 13
regest_beschrijving Godert van Nijspen en Ot van Bruhese, schepenen van Breda, oorkonden, dat Anthonis van den 
Corput verkocht heeft aan Lenaert de Haen c. 5 loopenzaad land bij Emelenberch.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 262). Met weinig geschonden zegels van de oorkonders in groene was.
regest_nummer 29271536 November 16
regest_beschrijving Dijrck Aerts en Laurens de Vere, schepenen in Breda, oorkonden, dat Godert, Anthonis, Jehenne, 
vrouw van Adriaen Cornelis Belgiairtsz., en Marie, vrouw van Hubrecht Adriaen Anthonis Obelsz., kinderen van wijlen 
Lenaert de Haen, de nalatenschap verdeelen van hun moeder Marie Henric de Byes dochter, bestaande uit goederen, 
gelegen in de Vucht bij den Emelenberg, de Sandtberge, de Heystraet en den Hoesenoutschen akker.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 262). Met doorgebroken zegel van Dijrck Aertsz in groene was; dat van Laurens de Vere 
verloren.
regest_nummer 33741560 Augustus 12
regest_beschrijving Cornelis Cheeuws en Cornelis Montens, schepenen in Breda, oorkonden, dat Godert Lenaertsz. de 
Haen heeft verkocht aan den prins van Oraengiën de Emelenberge, groot 3 bunder 180 roeden, en het daaraan 
grenzende Hoochveldeken, groot ½ bunder 72 roeden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 262). Met de zegels der oorkonders in groene was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 34191564 Juli 27
regest_beschrijving Godert van Luchtenberch en Thomas van der Vloet, schepenen van Breda, oorkonden, dat 
Kathelijn de Bye Henricx dochter, weduwe van Henrick Gherit Cornelis Hubrechtsz., verkocht heeft aan heer Jacop 
Tseraerts, ridder, drossaard van Breda, en jonker Henrick van Wilperch, kapitein op het kasteel, ten behoeve van den 
prins van Oraengiën den Emelenberge, groot 5 bunder 3 kwartier 16 roeden 16 voeten, oostwaarts grenzende aan den 
straatweg naar ter Heyden, zuidwaarts aan de andere bergen van den prins, eveneens Emelenberge geheeten en 
gekocht van Godert Lenaertsz. de Haen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 262). Met de zegels der oorkonders in groene was, waarvan het eerste geschonden.
regest_nummer 33581558 vóór Mei
regest_beschrijving De prelaat van Tongerloo verzoekt de Rekenkamer van den prins van Oraingen, hem een wildernis 
aan te wijzen bij Quaelberch onder Chaem in ruil voor de wildernis in de Hertelbergen, die zijn pachter te Teteringen 
niet meer kan gebruiken voor zijn schapen, sinds de prins er een warande voor konijnen en ander wild heeft laten 
maken.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 263). In margine advies van den rentmeester van 1558 Mei 8. Hieraan is vastgehecht de akte
dd. 1558 Juni 17 (Reg.No. 3361) en een schetskaartje.
regest_nummer 33611558 Juni 17
regest_beschrijving Aerndt Streyters, abt van Tongerloo, machtigt den rentmeester in het kwartier van Alphen, Jan 
Claesz. ter Braken, om aan den prins van Oraingen, heer van Breda etc., de wildernis in de Hertelbergen buiten Breda, 
groot 9½ bunder, over te dragen en daarvoor in ruil de wildernis in de Cantbeeck tusschen Alphen en Chaem in 
ontvangst te nemen.
regest_datering (in onsen goidshuse voorsz.).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 263). Het opgedrukte zegel van den abt verloren. Het stuk is vastgehecht aan het 
rekest dd. (1558 vóór Mei) (Reg.No. 3358).
regest_nummer 10701418 Juni 2
regest_beschrijving Mercelijs Aertsz. en Ghijsbrecht Pigghen, schepenen in Breda, oorkonden, dat Heilwijch, weduwe 
van Jan Culits, met toestemming van haar zoon Heinric, priester, en haar dochter Lijsbet, vrouw van Gherijt Zeemaert, 
aan Peter Gielijsz. van der Stalle 1 bunder in de Ypelaec heeft verkocht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 264). De zegels der beide schepenen verloren.
regest_nummer 15331446 September 20
regest_beschrijving Willem van Laerhoven en Aert van Toleusen, schepenen van Breda, oorkonden, dat Peter Peter 
Gielisz. zoon van den Stalle genaamd Peter Zeeuken heeft verkocht aan Johan, graaf van Nassow etc., een bunder 
weiland in de Ypelaeck.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 264). Met de zegels van de oorkonders in groene was.
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regest_nummer 14111439 October 20
regest_beschrijving Florijs van Rijswijc en Rase die Jonghe, schepenen van Breda, oorkonden, dat Hadewijch, dochter 
van Claes van den Campe, den bastaard, vrouw van Jan Gheermansz. van Loenen, heeft verkocht aan Wouter Petersz. 
van Berghen 1 bunder weiland aan de Ypelaec.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 265). Met de zegels van de oorkonders in groene was, dat van Rase die Jonghe geschonden.
Met transfix dd. 1451 Maart 1 (Reg.No. 1657).
regest_nummer 16571451 Maart 1
regest_beschrijving Aert uten Campe en Jan van den Putte, schepenen van Breda, oorkonden, dat Wouter Petersz. van 
Bergen verkocht heeft aan Evert van Wijsschel het land, vermeld in den brief dd. 1439 October 20 (Reg.No. 1411), 
waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 265). Met de zegels van de oorkonders in groene was, dat van Jan van den Putte 
geschonden.
regest_nummer 18631463 Augustus 27
regest_beschrijving Aert van Tolloysen en Peter van Buyten, schepenen van Breda, oorkonden, dat Hillegont, dochter 
van Peter Huybrechtsz. van Ypelair, verkocht heeft aan Johan, graaf van Nassow, 2 bunder weiland in het Ypelake, 
grenzend aan de Mark en aan den Belckeren berch.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 266). Met resten van de zegels van de beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 15501447 Januari 18
regest_beschrijving Willem van Nijspen en Aert van Toleusen, schepenen van Breda, oorkonden, dat Jan Jan Claeus 
Dorenz. zoon geheeten Jan uten Ghier de jonge van den graaf van Nassow in erfpacht heeft genomen 1½ bunder 
weiland in de Croecht bij Breda tegen 3½ rijnsche gulden 8½ stuiver jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 267). Met de zegels van de oorkonders in groene was.
regest_nummer 3301341 September 1
regest_beschrijving Gilijs van der Boveryen, Gilijs van den Wijngaerde en Willem Lensenz., leenmannen van Breda, 
oorkonden, dat Jan Conteken in erfpacht heeft genomen van heer Willem Sterken, rentmeester van heer Willem van 
Duvenvorde, heer van Oesterhout, 3 bunder ½ vierendeel en 4 roeden land in de Vuchte.
regest_datering (in Sente Gilijs' daghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 268). De zegels der oorkonders verloren.
regest_nummer 12061424 Mei 10
regest_beschrijving Bouden Bellens en Jan van der Heyden, schepenen in Baerle, oorkonden, dat Gheertruyt 
Scoemakers en haar zoon Claus hebben overgedragen aan Peter Gollen een dijk, gelegen op Sigghernaec.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 269). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 13381435 Juni 8
regest_beschrijving Henric Boengaert en Peter Gherijts de molenaarszoon, schepenen in Baerle, oorkonden, dat Claes 
Claes Cantersz. verkocht heeft aan Peter Jan Gollensz. zijn aanspraken op den dijk te Syghrake.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 269). Met de zegels der beide schepenen in bruine was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 20431478 September 3
regest_beschrijving Maximiliaen en Marie, hertogen van Oestrijck enz., gelasten den eersten deurwaarder of een 
anderen officier van Brabant om Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vianden, heer van Breda, te handhaven in het 
bezit van de wildernis onder Baerle, wanneer zijn aanspraken daarop gegrond zullen blijken, en ingezetenen van 
Baerle, die daartegen in verzet willen komen, voor den Raad van Brabant te dagvaarden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 270). Met contrazegel van de hertogin in roode was. Hieraan vastgehecht het relaas van den
deurwaarder dd. 1478 September 22 (Reg.No. 2045). Gedrukt in Bronnen van het Oud. Vad. Recht., 3e Reeks IX, bl. 337.
regest_nummer 20451478 September 22
regest_beschrijving Henric Dicbier, onderdrossaard van Brabant, bericht den Raad van Brabant, dat hij 22 September 
1478 ingevolge mandement, waaraan dit relaas is vastgehecht (Reg.No. 1043), naar Baerle is gegaan en, na een aantal 
getuigen gehoord te hebben, den graaf van Nassouw gesteld heeft in het bezit van de geheele wildernis onder Baerle, 
en dat niemand daartegen in verzet is gekomen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 270). Met opgedrukt zegel in roode was.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud Vad. Recht., 3e Reeks IX, bl. 339.
regest_nummer 20551479 April 25
regest_beschrijving Peter de Brouwer, Gheerijt van Ghilze, Thomaes, zoon van Peter den molenaar, Jan, Peter, Thijs en 
Wouter van Schalluynen, voor henzelf en voor verdere ingezetenen van Baerle onder den hertog van Brabant, beloven 
heer Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda etc., voor het gebruik van de wildernis onder Baerle 
een jaarbede te betalen en bij te dragen in bijzondere beden, die door zijn eigen onderzaten worden toegestaan, 
waartegenover zij vrij zullen blijven van hofdiensten en niet zullen bijdragen in beden voor den hertog.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 270). Met de zegels der vijf oorkonders in groene was, waarvan het derde zeer het vierde en 
vijfde weinig geschonden.
regest_nummer 24561504 December 14
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassouw etc., verzoekt Wynant Masschereel, heer van Wynantzrode, drossaard 
van Breda, op een klacht van den heer van Ville en Hooghstraten, allen schouten en anderen ambtenaren te gelasten, 
de inwoners van Hooghstraten de vroenten onder Baerle vrij te laten gebruiken, evenals de inwoners van het land van 
Breda het die van Hooghstraten doen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 271).
regest_nummer 30491542 April 4
regest_beschrijving Dominicus Mijsz. van den Roethe en Mathijs Peter Mathijsz., schepenen in Baerle onder Nassou, 
oorkonden, dat Lambrecht Peter Bacxz. overdraagt aan den prins van Aurangen, heer van Breda etc., het huis met een 
bunder land te Bairle naast den ouden molen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 272). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 26071516 Maart 22
regest_beschrijving H. de Nassau schrijft aan Henry Montens, rentmeester van Breda, om aan Mercelis Coeck en 
Raphaël van Bruheze de achterstallige renten uit te betalen, die zij hebben uit de goederen van Jan van Dongen, groot 
resp. 25 en 20 pond jaarlijks, benevens de proceskosten, doch niet voordat Marcelis Coeck hem zijn recht van 
beslaglegging op die goederen heeft overgegeven.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 273).
regest_nummer 25751514 Mei 30
regest_beschrijving Willem Boeykens, Godert van Nijspen, Henrick van Halmale en Bouden Ghijsbrechtsz., 
leenmannen van Breda, stellen Mercelis Koeck Henricxz. als man van Anthonie Roelofs dochter van Dongen in het 
bezit van de leengoederen van Jan van Dongen Willemsz. in Dongen als onderpand voor 3 renten, groot elk 25 rijnsche 
guldens jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 273). Met zegel van Henrick van Halmale; dat van Godert van Nijspen in stukken, beide in 
groene was; de zegels van de twee andere oorkonders verloren.
regest_nummer 8121392 Maart 31
regest_beschrijving Willem van Dalem, heer van Dongen, geeft aan heer Pauwels van Haestrecht, heer van Loen, 51 
bunder moer in erfpacht.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1501 Augustus 17 (Reg.No. 2397).
regest_nummer 8171393 October 30
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog van Beyeren enz., oorkondt, dat na onderzoek gebleken is, dat de heerlijkheid 
Loen zich uitstrekt van den Sprangdijck tot het Grondelooze Meer en van daar naar Noirmansput en dat hij, wat er bij 
een scheiding tusschen Brabant en Hollant van die heerlijkheid binnen de grenzen van Hollant mocht komen te vallen, 
aan heer Pauwels van Haestrecht, zijn hofmeester, in erfleen geeft.
regest_datering (in den Haghe Donderdaechs nae Sinte Symon ende Juden dach).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 274). Op hetzelfde blad een memorie van een opmeting van 50 bunder betwist moer.
regest_nummer 23971501 Augustus 17
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda etc., beleent Marie van Haestrecht, 
vrouwe van Loen, met 51 bunder moer, vermeld in den brief dd. 1392 Maart 31 (Reg.No. 812), hierin geïnsereerd, na 
kwijtschelding van den erfcijns, die daarop rustte.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 274).
regest_nummer 25841514 November 22
regest_beschrijving Janne Blerinck, schout van Ghinneken en Ghilze, heeft den 22en November 1514 ontvangen van 
zijn vrouw Belie van der Dussen 1 bunder moer, dat zij 10 Mei 1509 van haar zoon Jan van Donghen gekocht heeft, en 
gelegen is te Donghen tusschen het Ryool en de kade.
regest_datering
regest_nb Extract uit het register van Joos de Vlaminck, vervaardigd door Willem Montens, griffier van de leenen, in 
1532 (Inv.No. 274).
regest_nummer 24891508 Februari 4
regest_beschrijving Florijs van der Dussen, Godert van Nispen, Joos van Wijck en Henrick van Bruheze, leenmannen 
van de grafelijkheid van Hollant en van den graaf van Nassouw, oorkonden, dat Jan van Donghen Willemsz., 
ambachtsheer van de Leege Zwalue, oud 19 jaar, zich tot zijn 26e jaar onder curateele stelt van den graaf van Nassouw,
die zijn goederen in Suythollant zoowel als in Brabant zal doen beheeren en o.a. een rente, groot 25 rijnsche guldens 
jaarlijks, zal doen verkoopen uit zijn goederen in Dongen of de Leege Zwalue tot schulddelging.
regest_datering (nae scriven 's Hoofs van Luydick).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 276).
regest_nummer 28841534 Juni 3
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regest_beschrijving Claes Vierling, griffier, oorkondt, dat Willem van Dongen Willemsz. ten overstaan van hem en van 
Dierick Seeszijn, rentmeester van den graaf van Nassou, aan dezen heeft opgedragen zijn recht op de warande en 
erfcijns van Dongen ten behoeve van Willem Hubrecht Egelsz. geheeten In de Swaen, aan wien hij 80, en van Geert 
Cornelisz. van Arendonck, aan wien hij 19 rijnsche guldens schuldig is, met belofte die goederen niet te vervreemden of
te bezwaren, zoolang zij niet voldaan zijn.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 276). Aan den voet staat, dat beide eischers verklaard hebben hun rechten eerst 
te zullen doen gelden, wanneer Willem van Dongen niet met den graaf van Nassou tot een schikking kan komen.
regest_nummer 30131541 Januari/Februari
regest_beschrijving Willem van Donghen en zijn crediteuren komen, met bemiddeling van schout, burgemeesters en 
schepenen van Breda, overeen, dat hij zooveel van zijn moeren te Dongen zal opdragen aan den stadhouder van de 
leenen, als zijn schulden bedragen, op voorwaarde, dat zijn crediteuren die eerst mogen verkoopen, wanneer hijzelf 
daarin niet vóór Pinksteren geslaagd is, en dat zij den penning 16 aan interest zullen ontvangen en hij zich bij 
mislukking wederom in de gevangenis zal begeven.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 276). Hieraan vastgehecht de brieven dd. 1541 Januari/Februari en Juni 15 (Reg. 
Nos. 3014 en 3024).
regest_nummer 30141541 Januari/Februari
regest_beschrijving Willem van Dongen verzoekt den prins van Oraengiën een scheiding te laten maken tusschen hun 
beider moeren, daar hij, volgens overeenkomst met zijn crediteuren, tot Pinksteren trachten zal zijn moeren te 
verkoopen, hoewel hij, wegens het verbod van 's prinsen vader om de moeren, die hij te Dongen zelf bezit of aan 
anderen verkocht heeft, te gebruiken, geen koopers zal kunnen vinden; voorts verzoekt hij den prins het hem 
toebehoorende derde delen van de warande en van verschillende cijnzen, welke door diens rentmeester met de 
andere 2/3 gezamenlijk verpacht worden, doch waarvan hij nooit betaling ontvangen heeft, van hem te koopen en 
hem te doen uitbetalen, wat hem over de jaren 1526-1541 toekomt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 276). In margine beschikking dd. Februari 16 (Reg.No. 3016). Deze brief is 
vastgehecht aan dien van denzelfden datum (Reg.No. 3013).
regest_nummer 30161541 Februari 16
regest_beschrijving De griffier Strepen draagt namens den prins van Orange de rentmeesters van Breda en 
Oosterhoudt op om te informeeren naar de waarde van de warande en van den cijns te Dongen en bij Willem van 
Dongen en andere gebruikers den koopprijs daarvan te vragen, en bericht, dat diens verzoek aangaande de moeren 
niet ingewilligd kan worden, daar hij veel meer verkocht heeft dan zijn aandeel bedroeg.
regest_datering (Breda, Ludicx).
regest_nb Geschreven in margine van het rekest van Januari/Februari 1541 (Reg.No. 3014).
regest_nummer 30241541 Juni 15
regest_beschrijving Cornelis Jacop Thomasz., secretaris van Donghen, geeft op verzoek van Willem van Donghen op, 
wat hij over 1536 voor diens moeder Belye van der Dussen heeft ontvangen aan kapoenen, ganzen, hoenders en cijns, 
met de opmerking, dat hij niet kan opgeven, wat er aan cijns opgebracht behoort te worden, daar het cijnsboek bij 
Belye van der Dussen berust.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 276). Met adviezen van de rentmeesters van Breda en Oosterhout vastgehecht 
aan den brief dd. (1541 Januari/Februari) (Reg.No. 3013).
regest_nummer 30301541 October 26
regest_beschrijving Jan van Hoilten, Dijrck Aertsz. en Cornelis van de Corput, schepenen van Breda en leenmannen, 
oorkonden, dat voor hen en voor heer Johan van Renesse, ridder, heer van Many, Mal etc., drossaard van het land van 
Breda, als stadhouder van de leenen, Willem van Donghen Willemsz. verkocht heeft aan René van Chalon en Nassauw,
prins van Aurangen, graaf van Nassou etc., heer van Breda etc., al zijn rechten, inkomsten en moeren in Donghen 
behalve de moeren, die hij reeds verkocht heeft aan anderen, die door den prins in het bezit daarvan bevestigd zullen 
worden, en afstand heeft gedaan van pretensies ten laste van den prins uit hoofde van een belofte van uitkoop met 
400 carolusguldens eens en een lijfrente van 50 dergelijke guldens jaarlijks, hem door zijn broeder Jan gedaan.
regest_datering (in de Rekencamer mijns genadigen heeren des princen voirscreven opte borcht te Breda).
regest_nb Authentiek gelijktijdig afschrift (Inv.No. 276).
regest_nummer 23511499 November 15
regest_beschrijving Huyman Peeter Loeysz. en Wouter Jan Loonenz., schepenen van Donghen, oorkonden, dat 
Cornelis Jan Roelofsz. van Donghen heeft verkocht aan Antonis Jan Roelofsz. van Donghen 1 bunder land en een erf, 
geheeten de Waeyser.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift, (Inv.No. 277). Vastgehecht aan Reg.No. 3296.
regest_nummer 3296Vóór 1553 September 20
regest_beschrijving Peter Boussairt, procureur van Stoffel van Dongen, verweerder en gevangene, bericht, dat deze 
met zijn broeders en zusters het erf de Wasyer te Dongen aan den heer van Breda wil transporteeren voor de kosten, 
die Stoffel in de gevangenis gemaakt heeft, opdat hij daaruit worde ontslagen.
regest_datering
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regest_nb Afschrift (Inv.No. 277). In margine staat: "advijs van den rentmeester van Oisterhoudt, actum XXe 
Septembris 1553 my present, mr. Piggen"(zie Reg.No. 3297). Hieraan zijn vastgehecht de Nos. 2351, 3297, 3301, 3304 en 
3305.
regest_nummer 32971553 September 20
regest_beschrijving Anthoni de la Ruelle, rentmeester van Oosterhout, adviseert, dat het erf, geheeten de Waser en 
gelegen te Donghen, groot 2 à 3 bunder, van veel nut zou zijn voor de aangrenzende hoeve van den heer van Breda, 
doch dat, daar het erf onverdeeld is tusschen de drie staken, die er aanspraak op hebben nl. Stoffel van Donghen c.s., 
de erfgenamen van Peter Jansz. van Donghen en die van wijlen Stoffel Willemsz., bastaard van Donghen, het 
noodzakelijk is, ook de andere 2/3 te koopen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 277). Vastgehecht aan No. 3296.
regest_nummer 33011553 October-1554 Februari
regest_beschrijving De procureur van Stoffel van Dongen, gezien het advies van den rentmeester van Oisterhoudt van 
1553 September 20, zegt, dat het geheele stuk land, waarvan Stoffel c.s. 1/3 toebehoort, voor den heer van Breda meer 
dan 200 rijnsche guldens waard zou zijn, zoodat deze tevreden kan zijn wanneer hij 1/3 ervan voor den door Stoffel 
gevraagden prijs van 55 dergelijke guldens krijgen kan, en verzoekt antwoord.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 277). In margine beschikking van den griffier Michiel Piggen dd. 1554 Februari 6 
(Reg.No. 3304). Vastgehecht aan No. 3296.
regest_nummer 33041554 Februari 6
regest_beschrijving M. Piggen gelast den rentmeester van Oisterhout, na inzage van de hieraan vastgehechte stukken 
(Reg. Nos. 2351, 3296 en 3297), zich door schepenen van Dongen te doen vesten in het aandeel van Stoffel van Dongen
en zijn broeders en zusters van het in die stukken genoemde land.
regest_datering (ten bureele van den Rade ende Rekeningen tot Breda).
regest_nb Geschreven in margine van de akte dd. (1553 October-1554 Februari) (Reg.No. 3301).
regest_nummer 33051554 Februari 19
regest_beschrijving Zebrecht Jansz. en Adryaen Jan Peetersz., schepenen van Dongen, oorkonden, dat Cornelis, Jan, 
Adryaen en Cristoffel, Jan Cornelisz. kinderen, hebben getransporteerd aan Anthoni de la Ruwelle, rentmeester van 
den prins van Oraengen voor Donghen, hun aanspraken op een erf bij de hoeve, geheeten de Waeyser aldaar, en 
beloofd hebben, hun broeder Roelof en hun zuster Margriet hetzelfde te zullen laten doen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 277). Met de zegels der beide schepenen in groene was, het eerste geschonden. 
Vastgehecht aan No. 3296.
regest_nummer 33381556 Juni 19
regest_beschrijving Jacop Tseraerts, ridder, drossaard van Breda en stadhouder van de leenen, Steven van den Berge, 
Michiel Piggen, Jan van Lyer en Bernaert van Etten, leenmannen, en burgemeesters, schepenen en raad van Breda, 
oorkonden, dat heer Roelof van Daelhem, ridder, afstand doet van zijn aanspraken op ¼ van de wilderden en moeren 
van Dongen, door Roelof van Daelhem, zijn grootvader, in 1457 in huwelijk medegegeven aan zijn dochter Odilia, en na
overlijden van haar zoon Joost van Heyger op hem vererfd en ten onrechte met de andere goederen geconfisqueerd, 
waarvoor hij in de plaats krijgt het Jonkerenmoer, groot 11 bunder, en 3¼ bunder moer tusschen den heerweg en het 
Riool, waarmee hij vervolgens beleend is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 278). Het zegel van Jacob Tseraerts verloren; die van Steven van den Berge, Michiel Piggen 
en Roelof van Daelhem in roode was, het laatste geschonden; die van Jan van Lyer, Bernaert van Etten en de stad 
Breda in groene was, de laatste twee geschonden.
regest_nummer 33021553 November 30
regest_beschrijving Hendryne Steven Justiniani's dochter maakt haar testament, waarbij zij de helft van haar renten en
goederen te 's-Hertogenbosch en de helft van de hoeve Lichtenborch met 4 bunder land vermaakt aan Roelof van 
Daelhem, haar oom, die de andere helft reeds bezit, met de bepaling, dat de helft van Lichtenborch en van de 4 
bunder na diens dood komen aan de kinderen van Cornelie Wemmer Sweerts dochter genaamd van Dongen, weduwe 
van Willem Rombouts.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 280). Op hetzelfde blad het afschrift van de schepenakte van denzelfden datum (Reg.No. 
3303), mededeeling van de opening van het testament den 1en Juli 1554 en afschrift van de huwelijksvoorwaarden 
tusschen Herman Heyger Hendricksz. en Odilia van Dalen dd. 1457 Februari 26 (Reg.No. 1764).
regest_nummer 33031553 November 30
regest_beschrijving Adriaen van Doren en Bernardt van Etten, schepenen van Breda, oorkonden, dat zij op verzoek van
Hendrine Steven Justiniani's dochter, haar testament, op welks rugzijde dit geschreven is (Reg.No. 3302), hebben 
bezegeld.
regest_datering (ten huyse van de testatoresse voorscreven staende tot Breda in de Katerstrate).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 280). Geschreven op hetzelfde blad als het testament van denzelfden datum (Reg.No. 
3302).
regest_nummer 25441511 Augustus 20
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regest_beschrijving Notaris Hendrik Necke instrumenteert, dat Joos van Heyger zijn testament maakt, waarbij hij over 
al zijn roerende goederen beschikt en alles, wat er daarna nog overblijven mag, vermaakt aan Joos van Donghen en 
diens erfgenamen, die in Brabant wonen, tenzij iemand bewijzen kan, hem even na of nader te staan dan deze.
regest_datering (Heygere in den casteel of borcht van Joos van Heygere Werelmcke (?)).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 280). Slecht afschrift en alle namen geradbraakt.
regest_nummer 34021563 Juli 14
regest_beschrijving Philips, koning van Castilliën enz., gelast den deurwaarder, op verzoek van de erfgenamen van 
Cornelie Zweerts, dochter van Cornelie van Daelhem, dochter van Roeloff, heer van Donghen, om den prins van 
Oraengiën, en Anna van Berchem, vrouw van Jan van der Delft, te dagen als bezitters resp. van ¼ van de moeren en 
wilderden en van de hoeve Lichtenberch te Donghen, den supplianten vermaakt door Joost Heyger, zoon van 
Hermannus en Odilia Roelofs dochter van Donghen, en ten onrechte met de goederen van Joest van Daelhem 
Roelofsz. verbeurd verklaard.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 280). In dorso afschrift van het relaas van den deurwaarder (Reg.No. 3406).
regest_nummer 34061563 Augustus 28 - September 18
regest_beschrijving Michiel Beys, deurwaarder, bericht den Raad van Brabant, dat hij ingevolge mandement dd. 1563 
Juli 14 (Reg.No. 3402), waaraan deze is vastgehecht, den prins van Oraingnen en heer Jan van der Delft, ridder, als man 
van Anna van Berchem, te Lier gedaagd heeft en dat zij 30 September zullen verschijnen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in dorso van dat dd. 1563 Juli 14 (Reg.No. 3402).
regest_nummer 8931402 Mei 31
regest_beschrijving Aernout Jacopsz. en Jan die Grawe, schepenen van Etten, oorkonden, dat Willem Jan Neesenz. 
zoon verkocht heeft aan Jan van den Brande 2½ bunder land in Swartenberch.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 283). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 15031445 April 20
regest_beschrijving Egidius Page en Johannes Clays, beide van Calesium, berichten den schout van Assouwe, dien van 
de Houte en schepenen van Attona in Brabantia, dat zij hun echtgenooten Johanna en Geretruda van Quaremont 
volmacht hebben gegeven om te beschikken over de goederen, haar nagelaten door haar moeder Elizabeth van 
Gevekijn, die gelegen zijn in Attona.
regest_datering (Calesio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 284). Met de zegels der beide oorkonders en dat van Calais in roode was.
regest_nummer 16931453 November 14
regest_beschrijving Jan van der Hulst en Jan die Voocht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Dierwijf Jonaes'dochter,
vrouw van Steven van Coudelaer, in erfcijns heeft gegeven aan Peter Henricxz. van Vliet de helft van 7 bunder land op 
Swertenberg.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 285). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 17431456 Juni 15
regest_beschrijving Jan van der Hulst en Jan die Voocht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Gielijs van den 
Wijngaerde Willemsz. in erfcijns heeft gegeven aan Peter Henricxz. van Vliet de helft van 3 vierendeelen land in 
Swertenbergh over de Marck.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 285). Met de zegels der beide oorkonders in groene was en geschonden.
regest_nummer 18101459 September 6
regest_beschrijving Godevaert Petersz. en Henrick Domaesz., schepenen van Etten, oorkonden, dat Anthonie Peters 
weduwe van den Vliet verkocht heeft aan Johan, graaf van Nassow, Diets en Vyanden, heer van Breda etc., 23 bunder 
land op Zwartenberch en de helft van 3 vierendeelen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 285). Met de zegels der beide oorkonders in bruine was.
regest_nummer 15211446 Februari 8
regest_beschrijving Cornelis Aertsz. van den Brande en Henrick Domaesz., schepenen van Etten, oorkonden, dat 
Harman Peter Moysz. verkocht heeft aan Peter Henricxz. 1 bunder weiland over de Mark aan de sloot bij Lobsdonc.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 286). Met de zegels der beide oorkonders in groene was en geschonden. Met transfix dd. 
1460 Juli 8 (Reg.No. 1821).
regest_nummer 18211460 Juli 8
regest_beschrijving Godevaert Petersz. en Jan die Voocht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Peter Henricxz. 
verkocht heeft aan Johan, graaf van Nassow, Dyetze en Vyanden, heer van Breda etc., 1 bunder land, vermeld in den 
brief dd. 1446 Februari 8 (Reg.No. 1521), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 286). De zegels der beide oorkonders verloren.
regest_nummer 15421446 December 16
regest_beschrijving Henriek Domaesz. en Anthonis Henricxz., schepenen van Etten, oorkonden, dat Willem de Bye in 
erfcijns heeft gegeven aan Peter Henricxz. 7 bunder land aan de Mark, grenzende aan Swertenbergh.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 286). Met zegel van den tweeden oorkonder en rest van dat van den eersten in bruine was. 
Met transfix dd. 1460 Juli 8 (Reg.No. 1822).
regest_nummer 18221460 Juli 8
regest_beschrijving Godevaert Petersz. en Jan die Voocht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Peter Henricxz. 
verkocht heeft aan Johan, graaf van Nassow, Dietz en Vyanden, heer van Breda etc., 7 bunder land, vermeld in den 
brief dd. 1446 December 16 (Reg.No. 1542), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 286). Met de zegels der beide oorkonders in bruine was en geschonden.
regest_nummer 18301460 November 8
regest_beschrijving Godevaert Petersz. en Jan die Voocht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Jan Clays Conincxz. bij
gerechtelijken verkoop ½ bunder weiland heeft gekocht tusschen de Mark en het Wyntgatstraatje.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 287). De zegels der beide oorkonders verloren.
regest_nummer 19521473 April 10
regest_beschrijving Jan de Voocht en Cornelis Jansz. van der Strompe, schepenen van Etten, oorkonden, dat Lijsbet, 
weduwe van Jan Jan Cocx zoon, en haar zoons Henrick en Peter verkoopen aan jonker Johan, graaf van Nassow, heer 
van Breda etc., 1 bunder weiland aan de Mark en aan het Wijntgatstraatje.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 287). Met de zegels van beide schepenen in groene was, waarvan het eerste geschonden. 
Met transfix dd. 1473 Mei 19 (Reg.No. 1954).
regest_nummer 19541473 Mei 19
regest_beschrijving Jan de Voocht en Cornelis Jansz. van der Strompe, schepenen van Etten, oorkonden, dat Gherijt 
Jan Boydensz. zoon verkoopt aan jonker Johan, graaf van Nassow, heer van Breda etc., ½ bunder weiland, grenzende 
aan het bunder, vermeld in den brief dd. 1473 April 10 (Reg.No. 1952), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 287). Met de zegels van beide schepenen in groene was en geschonden.
regest_nummer 19601473 vóór 1 October
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen, raad en gemeente van Breda erkennen schuldig te zijn aan het Sint-
Janshuis te Brugghe wegens den koop van de moeren, die dit te Etten bezat, een rente van 20 pond vlaamsch jaarlijks.
regest_datering
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 288). Hieraan vastgehecht afschrift a. van Reg.No. 1961.
regest_nb b) Afschrift van a. (Inv.No. 288). Hieraan vastgehecht afschrift b. van Reg.No. 1961.
regest_nummer 19611473 vóór 1 October
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen, raad en gemeente van Breda erkennen schuldig te zijn aan het Sint-
Janshuis te Brugghe wegens den koop van de moeren, die dit te Etten bezat, behalve de rente van 20 pond vlaamsch 
jaarlijks, boven vermeld (Reg.No. 1960), 980 pond vlaamsch.
regest_datering
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 288). Vastgehecht aan afschrift a. van Reg.No. 1960.
regest_nb b) Afschrift van a. (Inv.No. 288). Vastgehecht aan afschrift b. van Reg.No. 1960.
regest_nummer 771297 April 15
regest_beschrijving Race van Gaveren, heer van Liedekerke en Breda, verkoopt aan het St. Jans huis en het H.-
Geesthuis te Brughhe, geheeten de Scamelhuseweeke, 61½ hoeve moer, iedere hoeve groot 12 bunder, gelegen te 
Etthen tusschen Halterberghe en de kerk, met verlof dat terrein uit te breiden met vijf hoeven en de verplichting 1∕7 
van de opbrengst te geven aan heer Pauwels die Calkere te Brugghe.
regest_datering (dies Maendaghes in die Paessche daghe).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1340 Mei 24 (Reg.No. 314).
regest_nummer 3141340 Mei 24
regest_beschrijving Jan, abt van St. Andries bij Brugge, en Jan, abt van den Eechoute in Brugghe, geven vidimus van 
den brief dd. 1297 April 15 (Reg.No. 77).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der abten in roode was, het eerste met contrazegel.
regest_nummer 4361348 Juni 24
regest_beschrijving Marie sBeeren, priores, en het predicarinnenklooster van Arsebrouc bij Brugghe verkoopen aan 
het Zinte-Janshospitaal en het hospitaal van den H. Geest te Brugghe 31 bunder 2 lijnen 24 roeden moer, behoorende 
tot het ½ deel, dat heer Pauwels de Calkere toekwam van de 61½ hoeve, eertijds aan die beide huizen verkocht.
regest_datering (op den viere ende twintichsten dach van Wedemaend).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels van de priores, het convent en broeder Pieter de Coninc, vicaris en 
biechtvader van het klooster, in groene was.
regest_nummer 4951353 kort voor November 13
regest_beschrijving Gheraerd Machghielsz., Jacob Roede Jansz. en Heinric Sceewe, schepenen van Attene, en Claus 
Winter, Jan van den Brande en Jacob Diederixz. van der Donc, schepenen binnen de Palen van der Hoeve te Attene, 
oorkonden, dat Jan Canfijn, poorter van Brugghe, ieder oproept, die aanspraken meent te hebben op het 1∕7 deel, 
grenzende aan het goed van het St.-Janshuis en het H.-Geesthuis te Brugghe, gelegen te Attene en toebehoord 
hebbende aan Pauwels Calker.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels van Jan van den Houte, ridder, en Mathijs Godevaertsz., zijn man, in 
groene was en geschonden.
regest_nummer 4961353 November 13
regest_beschrijving Jan Breidel, Jan Michielsz. zoon, Pieter van Oostbuergh, Jan Peelveet, Jan van Thorout en Matheus 
Sage, schepenen van Brucghe, oorkonden, dat Jan Camphin voor zichzelf en een aantal andere personen heeft 
getransporteerd aan het St.-Janshuis en aan het Heilige-Geesthuis ter Potterie aldaar 1∕7 van 61½ hoeve moer te 
Etthen, tusschen het aan de monniken van St. Bernaerd behoorende goed Alterberghe en de kerk en van Sprendele 
noordwaarts strekkende naar de Maerke benevens 1∕7 van 1 bunder daaraan grenzend.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels van de vijf oorkonders, het derde en het vijfde in bruine, de overige in 
groene was. In dorso: "die Potterie, Jan Canfijn, van den goede in Brabant".
regest_nummer 5401356 Augustus 17
regest_beschrijving Jan Bonin heer Jan Woutersz. zoon en Jacop Bave, schepenen van Brucghe, oorkonden, dat het H.-
Geesthuis, geheeten Ter Potterie, aldaar beslag heeft laten leggen op verschillende goederen, opgeslagen in twee 
kelders en toebehoorende aan Brabanders, ter vergoeding van schade, door den heer van Breda toegebracht aan het 
H.-Geesthuis in zijn goederen te Etten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels van beide schepenen in groene was en geschonden.
regest_nummer 6011361 April 23
regest_beschrijving Aelbrecht van Beyeren, ruwaard van Hollant enz., vergunt het Sint-Janshuis en het H.-Geesthuis te
Brugge vrijdom van tol te Nywervairt voor het vervoer van resp. 150 en 50 last turf jaarlijks.
regest_datering (tot Sinte-Gheerdenberghe op Sinte Georgius' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb Zie v. Mieris III, bl. 127.
regest_nummer 6041361 Augustus 3
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, vergunt het Sente-Janshuis en het H.-Geesthuis te 
Brugghe om de Hotmeere boven Sprundel af te voeren door zijn moer en wildernis en den afvoer te graven door het 
goed der buren tegen schadevergoeding, te bepalen door schepenen van Etthen.
regest_datering (des Dinxdaghes na Sente Peters dach ad vincula).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 7671385 December 23
regest_beschrijving Jan die Smeedere en Jan die Lichte, schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat
Jan die Hollander verkocht heeft aan het Sente-Janshuis en het H.-Geesthuis te Brugghe 276 roeden land.
regest_datering (des Zaterdaghes voor Kersavont).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 9451407 December 4
regest_beschrijving Wouter Jansz. en Aernout Jacobsz., schepenen van Etten, oorkonden, dat Daniel van Baerle en 
Meeus die Wolf in erfcijns ontvangen hebben van het Sente-Janshuis en het H.-Geesthuis te Brugghen 15 bunder, 2 
gemeten en 20 roeden land.
regest_datering (op Sente Barbaren dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 9491408 Mei 13
regest_beschrijving Wouter Jansz. en Arnout Jacobsz., schepenen van Etten, oorkonden, dat Jacob Henrixz. genaamd 
Cop Ave in erfcijns heeft ontvangen van de beide godshuizen te Brugghe 2 bunder 108 roeden land.
regest_datering (op Sente Servaes'dach te half Meye).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 10071413 November 19
regest_beschrijving Wouter Jansz. en Gherijt Vreric, schepenen van Etten, oorkonden, dat Claijs Coninxz. in erfcijns 
heeft ontvangen van het Sent-Janshuis en van het H.-Geesthuis te Brugghe 10 bunder 227½ roede land.
regest_datering (tSondaechts voor Sente Kathelinen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 10081413 November 19
regest_beschrijving Wouter Jansz. en Gherijt Vreric, schepenen van Etten, oorkonden, dat Pieter Jan Neesen zoons 
zoon in erfcijns ontvangen heeft van het Sent-Janshuis en het H.-Geesthuis te Brugghe 5 bunder 113 3∕4 roede land.
regest_datering (tSondaechts voor Sente Kathelinen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 10091413 November 26
regest_beschrijving Wouter Jansz. en Gherijt Vreric, schepenen van Etten, oorkonden, dat Zoete Goert Witen dochter, 
weduwe van Willem Coninc, in erfcijns ontvangen heeft van het Sent-Janshuis en het H.-Geesthuis te Brugghe 5 
bunder 113 3∕4 roede land.
regest_datering (tSondaechs voor Sente Andries'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). De zegels der beide schepenen verloren.
regest_nummer 10101413 December 6
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regest_beschrijving Wouter Jansz. en Gherijt Vreric, schepenen van Etten, oorkonden, dat Willem Domaesz. in erfcijns 
ontvangen heeft van het Sent-Janshuis en het H.-Geesthuis te Brugghe 5 bunder 113 3∕4 roede land.
regest_datering (op Senter Claes'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met zegel van Wouter Jansz. in groene was; dat van Gherijt Vreric verloren.
regest_nummer 10121414 Januari 25
regest_beschrijving Godevaert Heinrixz. en Lauwreys Jacopsz., schepenen in de palen van de Hoeven te Etten, 
oorkonden, dat Jan Goert Uuttenz. en Gielijs Donaes Hoeschenz. in erfcijns ontvangen hebben van het Sent-Janshuis 
en het H.-Geesthuis te Brugghe 10 bunder 285 roeden 2 voeten land.
regest_datering (op Sente Pauwels dach conversio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). De zegels der beide oorkonders verloren.
regest_nummer 12561429 Mei 1
regest_beschrijving Arnout Jacopsz. en Gherijt Jansz., schepenen te Etten, en Laureys Jacopsz. en Willem Jansz., 
schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Willem Jan Obrechtsz. geheeten Willem Geilen zoon 
ontvangen heeft in erfcijns van het Sint-Janshuis en het H.-Geesthuis, geheeten ter Potteriën, te Brugghe 10 bunder 2 
gemeten land.
regest_datering (op Sinte Philippus' ende Sinte Jacobs dach in den Mey).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der vier oorkonders, waarvan het laatste geschonden, in groene was.
regest_nummer 12571429 Mei 1
regest_beschrijving Arnout Jacopsz. en Gherijt Jansz., schepenen van Etten, en Lauwreys Jacopsz. en Willem Jansz., 
schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Willem die Wolf in erfcijns ontvangen heeft van het 
Sinte-Janshuis en het H.-Geesthuis, geheeten ter Potteriën, te Brugghe 7 bunder en 1 gemet land.
regest_datering (op Sinte Philips' ende Sinte Jacobs dach in den Mey).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der vier oorkonders in groene was.
regest_nummer 12581429 Mei 1
regest_beschrijving Arnout Jacopsz. en Gherijt Jansz., schepenen te Etten, en Lauwreys Jacopsz. en Willem Jansz., 
schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Jan Heylenz. in erfcijns ontvangen heeft van het Sint-
Janshuis en het H.-Geesthuis, geheeten ter Potteriën, te Brugghe 7 bunder 2 gemeten land.
regest_datering (op Sinte Philips' ende Sinte Jacobs dach in den Mey).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der vier oorkonders in groene was, waarvan het eerste weinig, het 
tweede en vierde zeer geschonden.
regest_nummer 12591429 Mei 1
regest_beschrijving Arnout Jacopsz. en Gherijt Jansz., schepenen van Etten, en Laureys Jacopsz. en Willem Jansz., 
schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Willem Gherijtsz., geheeten Willem van Lauwen, in 
erfcijns ontvangen heeft van het Sint-Janshuis en het H.-Geesthuis, geheeten ter Potteriën, te Brugghe 7 bunder en 1 
gemet land.
regest_datering (op Sinte Philips' ende Sinte Jacops dach in den Mey).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der vier oorkonders in groene was.
regest_nummer 12601429 Mei 1
regest_beschrijving Arnout Jacopsz. en Gherijt Jansz., schepenen van Etten, en Lauwreys Jacopsz. en Willem Jansz., 
schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Ghelijs Pieter Jansz. in erfcijns ontvangen heeft van het 
Sinte-Janshuis en het H.-Geesthuis, geheeten ter Potterie, te Brugghe 7 bunder 2 gemeten land.
regest_datering (op Sinte Philips' ende Sinte Jacops dach in den Mey).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der vier oorkonders in groene was, alle min of meer geschonden.
regest_nummer 13221433 December 13
regest_beschrijving Gherijt Jansz. en Jan Hughenz., schepenen van Etten, oorkonden, dat Berthelmeeus van 
Couwelder in erfcijns ontvangen heeft van het Sinte-Janshuis en de Pottery te Brugghe 18 bunder land.
regest_datering (op Sinte Lucyën dach in Decembri).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). De zegels der oorkonders verloren.
regest_nummer 13231433 December 13
regest_beschrijving Gherijt Jansz. en Jan Hughenz., schepenen van Etten, oorkonden, dat Adriaen Jansz. van den 
Brande ontvangen heeft in erfcijns van het Sinte-Janshuis en de Pottery te Brugghe 20 bunder land.
regest_datering (op Sinte Lucyën dach in Decembri).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide oorkonders in bruine was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 13241433 December 13
regest_beschrijving Gherijt Jansz. en Jan Hughenz., schepenen van Etten, en Lauwreys Jacopsz. en Willem Jan 
Neesenz., schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Jacop Godevaert Gyelijsz. zoon ontvangen 
heeft in erfcijns van het Sinte-Janshuis en de Pottery te Brugghe 12 bunder land.
regest_datering (op Sinte Lucyën dach in Decembri).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels van de laatste drie oorkonders in groene was, dat van den eersten 
verloren.
regest_nummer 14221440 Maart 31
regest_beschrijving Henrick Domaesz. en Peter Henricxz., schepenen van Etten, en Gyelijs Meeusz. en Jan Aertsz., 
schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Joes Jansz. ontvangen heeft in erfcijns van het Sinte-
Janshuis en van de Pottery te Brugghe 14 bunder 2 gemeten 100 roeden land.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der vier oorkonders in groene was.
regest_nummer 14261440 April 30
regest_beschrijving Henrick Domaesz. en Peter Henricxz., schepenen van Etten, oorkonden, dat Berthelmeeus Willem 
Conincsz. ontvangen heeft in erfcijns van het Sinte-Janshuis en van de Pottery te Brugghe 25 bunder 1 gemet land.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 14651442 Februari 15
regest_beschrijving Cornelijs Aertsz. van den Brande en Henrick Domaesz., schepenen van Etten, oorkonden, dat 
Harman en Jacop Henricx zoons in erfcijns hebben ontvangen van het Sinte-Janshuis en van de Pottery te Brugghe 10 
bunder land.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide oorkonders in bruine was, waarvan het eerste geschonden.
regest_nummer 14661442 Februari 21
regest_beschrijving Cornelijs Aertsz. van den Brande en Henrick Domaesz., schepenen van Etten, oorkonden, dat 
Gherijt van der Avoyrt Godevaertsz., ontvangen heeft van het Sinte-Janshuis en van de Pottery te Brugghe 10 bunder 
land in erfcijns.
regest_datering (op Sinte Peters avond in Februario).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden verloren.
regest_nummer 14811443 September 25
regest_beschrijving Cornelijs Aertsz. van den Brande en Henrick Domaesz., schepenen van Etten, oorkonden, dat 
Harman Henric Gyelijs Petersz. zoon ontvangen heeft in erfcijns van het Sint-Janshuis en van de Pottery te Brughe 5 
bunder 88 roeden wildernis.
regest_datering (des Woensdaghes na Sinte Matheeus' dach in Septembri).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide oorkonders in groene was en geschonden.
regest_nummer 14821443 September 25
regest_beschrijving Cornelijs Aertsz. van den Brande en Henrick Domaesz., schepenen van Etten, en Jan Aertsz. en Jan 
Denijsz., schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Peter Willemsz. van Gagheldonck ontvangen 
heeft in erfcijns van het Sint-Janshuis en van de Pottery te Brugghe ¼ van 32 bunder 1 gemet 52 roeden wildernis.
regest_datering (des Woensdaghes na Sinte Matheeus' dach in Septembri).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der vier oorkonders in groene was, het laatste geschonden.
regest_nummer 14831443 September 25
regest_beschrijving Cornelijs Aertsz. van den Brande en Henrick Domaesz., schepenen van Etten, oorkonden, dat Jan 
Godevaert Voochtsz. ontvangen heeft in erfcijns van het Sinte-Janshuis en van de Pottery te Brugghe ¼ van 32 bunder 
1 gemet 52 roeden wildernis.
regest_datering (des Woensdaghes na Sinte Matheeus' dach in Septembri).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met zeer geschonden der beide oorkonders.
regest_nummer 14841443 September 25
regest_beschrijving Cornelijs Aertsz. van den Brande en Henrick Domaesz., schepenen van Etten, en Jan Aertsz. en Jan 
Denijsz., schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Mathijs Peter Claeusz. zoon ontvangen heeft 
in erfcijns van het Sinte-Janshuis en van de Pottery in Brugghe ¼ van 32 bunder 1 gemet 52 roeden wildernis.
regest_datering (des Woensdaghes na Sinte Matheeus' dach in Septembri).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met resten van de zegels der eerste twee oorkonders in groene was, die der laatste 
twee verloren.
regest_nummer 14851443 September 25
regest_beschrijving Cornelijs Aertsz. van den Brande en Henrick Domaesz., schepenen van Etten, oorkonden, dat 
Henrick Henric Battenz. zoon ontvangen heeft in erfcijns van het Sinte-Janshuis en van de Pottery te Brugghe 3 bunder
wildernis.
regest_datering (des Woensdaghes na Sinte Matheeus' dach in Septembri).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met zegel van den tweeden oorkonder in groene was, dat van den eersten verloren.
regest_nummer 17191455 October 19
regest_beschrijving Jan van der Hulst en Jan die Voocht, schepenen van Etten, en Mathijs Lenaertsz. en Jan Gielijsz., 
schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Cornelis Pietersz., geheeten Pincke, ontvangen heeft in 
erfcijns van het Sinte-Janshuis en van de Pottery te Brugghe 19½ bunder 100 roeden wildernis.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der vier oorkonders in groene was.
regest_nummer 17201455 October 19
regest_beschrijving Jan van der Hulst en Jan die Voocht, schepenen van Etten, en Mathijs Lenaertsz. en Jan Gielisz., 
schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Jacop Jacop Henricxz. zoon, geheeten Coppen Ymmen, 
ontvangen heeft in erfcijns van het Sint-Janshuis en van de Pottery in Brugghe 8 bunder wildernis.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der vier oorkonders in groene was.
regest_nummer 17211455 October 19
regest_beschrijving Jan van der Hulst en Jan die Voocht, schepenen van Etten, en Peter Jansz. en Mathijs Lenaertsz., 
schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Jan Gielijsz. geheeten Jan Buse, ontvangen heeft in 
erfcijns van het Sinte-Janshuis en van de Pottery te Brugghe 19½ bunder 100 roeden wildernis.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der vier oorkonders in groene was.
regest_nummer 17221455 October 19
regest_beschrijving Jan van der Hulst en Jan die Voocht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Willem Jan Meermansz.,
geheeten Scoblant, ontvangen heeft in erfcijns van het Sinte-Janshuis en van de Pottery in Brugghe 19½ bunder 100 
roeden wildernis.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met geschonden zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den 
tweeden verloren.
regest_nummer 17231455 October 19
regest_beschrijving Jan van der Hulst en Jan die Voocht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Dirick Jan Diricxz. zoon 
ontvangen heeft in erfcijns van het Sint-Janshuis en van de Pottery te Brugghe 19½ bunder 100 roeden wildernis.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). De zegels der beide oorkonders verloren.
regest_nummer 17851458 Maart 10
regest_beschrijving Godevert Petersz. en Jan die Voocht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Peter Heinricxz. van 
Vliet bij gerechtelijken verkoop 6 bunder land in het goed van Swartenberghen gekocht heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide oorkonders in groene was; het tweede zeer geschonden.
regest_nummer 18511463 Januari 3
regest_beschrijving Henrick Domaesz. en Jan die Voecht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Dyrick Jan Dyrcxz. zoon
erkend heeft, dat het Sinte-Janshuis en de Pottery te Brugge het land, dat hij van hen in erfcijns heeft ontvangen, op 
zijn kosten mogen doen omgraven, wanneer hij het niet zelf binnen den overeengekomen tijd heeft gedaan.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 18531463 Januari 17
regest_beschrijving Henrick Domaesz. en Jan die Voocht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Jacop Jacop Henricxz. 
zoon erkend heeft, dat het Sinte Janshuis en de Pottery te Brugge het land, dat hij van hen heeft ontvangen, op zijn 
kosten mogen doen omgraven, wanneer hij het niet zelf heeft gedaan binnen den overeengekomen tijd.
regest_datering (op Sinte Anthonis'dach in Januario).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 18541463 Januari 17
regest_beschrijving Henrick Domaesz. en Jan die Voecht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Cornelie, weduwe van 
Cornelis Pincken, erkend heeft, dat het Sinte-Janshuis en de Pottery te Brugge het land, dat zij van hen in erfcijns 
ontvangen heeft, op haar kosten mogen doen omgraven, wanneer zij het niet zelf binnen den overeengekomen tijd 
heeft gedaan.
regest_datering (op Sinte Anthonis'dach in Januario).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 18551463 Januari 17
regest_beschrijving Henrick Domaesz. en Jan die Voecht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Cornelis Cornelis 
Jakenz. erkend heeft, dat het Sinte-Janshuis en de Pottery te Brugge de helft van het land, dat Willem Jan Meermansz. 
van hen in erfcijns heeft ontvangen, op Cornelis' kosten mogendoen omgraven, wanneer hij het niet zelf binnen den 
overeengekomen tijd heeft gedaan.
regest_datering (op Sinte Anthonis'dach in Januario).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 18881465 April 8
regest_beschrijving Jan Willem Conincsz. en Jan Jan Seeuwenz., schepenen van Etten, oorkonden, dat het Sint-
Janshuis en de Pottery te Brugge aan Jan van Woude en Cornelis Jakenz. uitstel hebben verleend voor de omheining en
omgraving van het land, eertijds door Willem Jan Meermansz. van die huizen in erfcijns genomen.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide oorkonders in bruine was.
regest_nb b) Oorspr. op papier; chirograaf (Inv.No. 288).
regest_nummer 19141468 Augustus 27
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Brugghe oorkonden, dat het H.-Geesthuis, de Potterie, en 
het Sint-Janshuis een overeenkomst hebben gesloten, waarbij het Sint-Janshuis alle moer en wildernis, die de beide 
huizen gemeenschappelijk bezaten te Attene, alleen in eigendom krijgt, waarvoor de Potterie wordt schadeloos 
gesteld met renten en land te Brugghe.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met het zegel ten zaken van Brugge in groene was en geschonden met contrazegel.
regest_nummer 19181469 Maart 7
regest_beschrijving Godevaert Petersz. en Jan die Voocht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Jan Willem Conincxz., 
Jan Godevaert Henricxz. zoon en Henrick Henricxz. van Etten in erfcijns hebben ontvangen van het Sint-Janshuis te 
Brugge 80 bunder moer.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met het zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden 
verloren.
regest_nummer 19191469 Maart 7
regest_beschrijving Godevaert Petersz. en Jan die Voocht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Jan Godevaert 
Henricsz. en Henrick Henricxz. van Etten in erfcijns hebben ontvangen van het Sint-Janshuis te Brugge 4 gemeten 
moer.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 19201469 Maart 7
regest_beschrijving Godevaert Petersz. en Jan die Voocht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Jan Jan Peter Jonenz. 
zoon ontvangen heeft in erfcijns van het Sint-Janshuis te Brugghe 20 bunder moer.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met het zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden 
verloren.
regest_nummer 19251469 October 21
regest_beschrijving Jan die Voocht en Cornelis Jansz. van der Strompe, schepenen van Etten, oorkonden, dat Jan 
Willem Conincsz. heeft ontvangen in erfcijns van het Sint-Janshuis te Brugghe 24 bunder moer.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 19581473 Augustus 31
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Brugghe machtigen twee broeders uit het godshuis en 
hospitaal van St. Jan tot overdracht van moeren te Etten, door het godshuis aan de stad Breda verkocht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met geschonden zegel ten zaken in groene was met contrazegel.
regest_nummer 19591473 September 7
regest_beschrijving Godevaert Petersz. en Jan Willem Conincsz., schepenen van Etten, en Adriaen Jan Siersz. en 
Anthonis Henricxz., schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat het Sint-Janshuis te Brugge heeft 
verkocht aan de stad Breda alle moeren en wildernis, die het bezat te Etten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 288). Met de zegels der vier oorkonders in groene was.
regest_nummer 18131460 Januari 13
regest_beschrijving Godevaert Petersz. en Jan die Voocht, schepenen van Etten, en Joes Henricxz. en Cornelis 
Godevaertsz., schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Willem, Bouden en Jan, zoons van Jan 
van den Wijngaerde, mede voor hun broeders Jacop en Gielijs, verklaren, dat het met hun goedvinden is, dat de jonker
van Nassow, heer van Breda etc., dat gedeelte van Swartenberch bezit, dat hun vader eertijds toebehoorde.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 289). Met de zegels der vier schepenen in groene was; het laatste geschonden.
regest_nummer 19661473 December 22
regest_beschrijving Jan Willem Conincsz. en Jan Jan tSeeuwenz., schepenen van Etten, oorkonden, dat Jacop en Gielis 
van den Wijngaerde bevestigen den afstand van goederen in Swertenberghe, door hun broeders Willem, Bouden en 
Jan gedaan op 13 Januari 1460 ten behoeve van den jonker van Nassouw, tot een oppervlakte van 3 bunders.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 289). Met de zegels der beide schepenen in groene was, waarvan het eerste geschonden.
regest_nummer 27091523 Februari 26
regest_beschrijving Anthonis Goort Dorensz. en Anthonis Huyghe Anthonisz., schepenen in de Palen van de Hoeven 
van Etten, oorkonden, dat Adriaena en Katelijn, dochters van Clays de weduwe, hebben verkocht aan den graaf van 
Nassau een hofstede met land, grenzende aan het Liesbosch op Attelaken.
regest_datering (nae scriven des Hoofs van Ludicke).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 290). Met rest van het zegel van den eersten oorkonder en zegel van den tweeden in groene
was.
regest_nummer 25101510 Januari 7
regest_beschrijving Jan Cornelis Backersz. en Adriaen Willem de Cotersz., schepenen in de Palen van de Hoeven te 
Etten, oorkonden, dat Peeter Jan Loonenz. beslag heeft laten leggen op een bunder weiland, geheeten de Gagel, 
grenzende ten O. aan het Liesschbousch, tot een waarde van 60 gld., waarna hij er bij gerechtelijken verkoop in gevest 
is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 291). De zegels der beide oorkonders verloren. Met twee tranfixen dd. 1511 Februari 7 en 
1532 Mei 31 (Reg. Nos. 2529 en 2836).
regest_nummer 25291511 Februari 7
regest_beschrijving Pauwels Meeusz. en Anthonis Goortsz., schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden,
dat Peeter Jan Joonenz. verkocht heeft aan Jacop Peeter Maesz. het bunder weiland, vermeld in den brief dd. 1510 
Januari 7 (Reg.No. 2510), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 291). Met het zegel van Anthonis Goortsz. in groene was; dat van Pauwels Meeusz. verloren.
Met transfix dd. 1532 Mei 30 (Reg.No. 2836).
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regest_nummer 28361532 Mei 30
regest_beschrijving Anthonis Goort Doorensz. en Cornelijs Danielsz. van der Merwen, schepenen in de Palen van de 
Hoeven te Etten, oorkonden, dat Jacop Peeter Maesz. verkocht heeft aan Heynderick van Nassouw het bunder 
weiland, vermeld in de brieven dd. 1510 Januari 7 en 1511 Februari 7 (Reg. Nos. 2510 en 2529), waardoor deze gestoken 
is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 291). Met de zegels der beide oorkonders in groene was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 29751539 Januari 8
regest_beschrijving Jan van den Wijngaerde, ridder, schout van Breda, geeft den prins van Oraengiën, graaf van 
Nassou etc. heer van Breda etc., 5 bunder weiland, geheeten de Ossenblock, in zijn hoeve op Ettelaicken, geheeten de 
hoeve van den Wijngaerde, te Etten, ter vergoeding van de schade, die de prins geleden heeft bij de vereeniging van 
twee leenen tot één, met verzoek zijn zoon Jan met de vijf bunder te beleenen.
regest_datering (nae scriven sHoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 292). Met zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 30961544 Februari 23
regest_beschrijving René van Chalon, prins van Oraengiën, graaf van Nassou enz., heer van Breda enz., stadhouder en 
kapitein-generaal van Hollandt, Zeelandt, Westfrieslandt en Utrecht etc., hernieuwt de erfpachtovereenkomst van zijn 
vader, graaf Hendrik van Nassou, met de ingelanden van den polder Zwertenberg aangaande de aanwassen langs de 
oevers van de Marck en de Luersche vaart, van het diep den Ham tot den mond van genoemde vaart tegen gouden 
carolusguldens jaarlijks.
regest_datering (nae scryven sHoofs van Luydick).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1547 Maart 18 (Reg.No. 3135).
regest_nummer 31351547 Maart 18
regest_beschrijving Cornelis Daniëlsz. van der merwen en Jan Cleys Dorensz., schepenen in de Palen van de Hoeven te 
Etten, oorkonden, dat de ingelanden van den polder Zwertenberg beloven, de 24 car. gld., vermeld in den brief dd. 
1544 Februari 23 (Reg.No. 3096), hierin opgenomen, te zullen blijven betalen.
regest_datering (na style van scryven sHoofs van Luydick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 293). Met het zegel van Cornelis Daniëlsz. van der Merwen en een rest van dat van Jan Cleys 
Dorensz. in groene was.
regest_nummer 19341474 Mei 4
regest_beschrijving Mathijs van der Byestraten en Jan Peter Belgiaertsz., schepenen in Ghilze, oorkonden, dat 
Engelbeer Jan Berns dochter, weduwe van Jacop Rutten, heeft verkocht aan Willem, natuurlijken zoon van Jan van 
Dongen, 2 bunder weiland in de Ghilsche Vucht, noordwaarts grenzende aan de Donga.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 294). Met de zegels der beide schepenen in groene was, waarvan het eerste geschonden. 
Met transfix dd. 1475 Februari 14 (Reg.No. 1984).
regest_nummer 19841475 Februari 14
regest_beschrijving Jan Peter Belgiaertsz. en Adryaen van Ghilse, schepenen van Ghilse, oorkonden, dat Willem, 
natuurlijke zoon van Jan van Dongen, verkocht heeft aan Jan van Assendelft Gerijtsz. het land, vermeld in den brief dd. 
1474 Mei (Reg.No. 1934), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 294). Met de zegels der beide schepenen in groene was, waarvan het eerste geschonden.
regest_nummer 17931458 Mei 25
regest_beschrijving Lambrecht Romboutsz. van Eyssel en Peter Ghijsbrecht Comansz., schepenen in Ghinneken, 
oorkonden, dat Johan, graaf van Nassouw, heeft uitgewonnen wegens achterstallige erfpacht de hoeve ter Daesdonck.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 295). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 34751568 Maart 20
regest_beschrijving Henrick van Etten en Anthonis Mathijs Schelckensz., schepenen in Ghinneken, oorkonden, dat 
Adriaen Joost Cornelis Godschalcxz. van der Hoelt heeft overgedragen aan den prins van Oraengiën een stuk land te 
Ulvenhout, geheeten de Donck, groot 1 bunder min 2½ roede, westwaarts grenzende aan een stuk land, geheeten de 
Langreck, en verder aan het bosch en erf, geheeten Ulvenschot.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 296). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 671292 Mei 12
regest_beschrijving Gherart van Lydekerke, heer van Ostrout, geeft aan Ghizebrecht van der Doncgh en ver Ide zijn 
vrouw, 44, en aan Willem van der Doncgh, ver Iden zoon, 18 bunder land, tegen een cijns van 6 penningen per bunder 
jaarlijks.
regest_datering ('s Maendaghs voer Ascencioen).
regest_nb Authentiek afschrift op perkament (Inv.No. 297).
regest_nummer 2461334 Juni 18
regest_beschrijving Willem, graaf van Hennegouwen, Holland enz., beleent heer Willem van Duvenvorde, heer van 
Hoesterhout, zijn kamerling, erfelijk met de hooge en lage gerechten tusschen Batenbrugge en de Heininghe van 
Oosterhout noord-, oost- en westwaarts tot half de Donghe, zooals hij die van den heer van Breda in leen heeft.
regest_datering (tote Valenchijn des Saterdaghes vor Sinte Jans dach Baptisten).
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regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 298). Met groot zegel van den oorkonder in groene was en geschonden.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1386 December 8 (Reg.No. 775).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 564.
regest_nummer 3931346 Maart 14
regest_beschrijving Maria van Leefdale, abdis van Cortenberghe, en het klooster geven heer Willem van Duvenvorde, 
heer van Oesterhout, al hun goederen in de parochie van Oesterhout voor 100 jaar in pacht voor 45 schellingen 
jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 299). Het zegel van de abdis verloren, dat van het klooster in groene was en zeer 
geschonden.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1400 Juni 4 (Reg.No. 878).
regest_nummer 8781400 Juni 4
regest_beschrijving Broeder Willem, prior, en convent der Karthuizers bij Sente-Gheertrudenberghe geven vidimus 
van den brief dd. 1346 Maart 14 (Reg.No. 393).
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 299). Met conventszegel in bruine was.
regest_nb b) Minuut (Inv.No. 299).
regest_nummer 5081354 Augustus 13
regest_beschrijving Wilhelmus Hertewijc, Everwinus Boete, Henricus de Boegharden en Ghiselbertus Taye jr., 
schepenen van Bruxellae, oorkonden, dat Henricus van den Stalle als houder van een schuldbekentenis, groot 3000 
pond grooten, van wijlen Wilhelmus van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, ten behoeve van Johannes de Rijckier, 
ridder, Wilhelmus Keerman, Wilhelmus de Hertoghe en Godefridus van Mons, het huis te Oesterhout en de 
heerlijkheid (behalve de hooge rechtspraak, die de heer van Breda zich eertijds heeft voorbehouden), hem bij vonnis 
van amman en schepenen van Bruxellae toegewezen, heeft verkocht aan Wilhelmus van Oesterhout, natuurlijken 
zoon van Wilhelmus van Duvenvoerde, voor 1600 pond.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 300). Met de zegels van den amman Everardus de Wassart en de vier schepenen in groene 
was, waarvan de eerste zeer, het vierde weinig geschonden.
regest_nummer 8701400 Februari 23
regest_beschrijving Willem, heer van Oesterhout, belooft heer Heinric van der Leck, heer van Heeswijc, als voogd van 
Jehanne, vrouwe van de Leck en Breda, aan wie bij zijn kinderloos overlijden het slot te Oesterhout vervalt, dat hij 
niemand op het slot zal toelaten, die hun reden tot bezorgdheid kan geven, en dat hij den kastelein en verder 
personeel zal gelasten het huis onmiddellijk na zijn dood over te geven.
regest_datering (des anderen daghes na Sente Pieters dach in Zulle).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 301). Met het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 351277 Juni
regest_beschrijving Arnoldus van Lovanium, ridder, heer van Breda, en zijn vrouw Elisabeth geven Walter Zas 18 
bunder woesten grond bij Hosterhout voor 9 grooten leuvensch jaarlijks en beloven hem dezelfde waarborgen, als zij 
de abdis en het klooster van Cortenberghe hebben beloofd.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 302). Met de zegels der beide oorkonders in bruine was, zeer geschonden, beide met 
contrazegel. In dorso van het oorspr. staat: "Dits een letter daer die here ende die vrouwe van Breda mede erveden 
Woutere Zas van XVIII buunre lants tote Oesterhout toter priorinnen behoef van Oudreghem".
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1400 Juni 4 (Reg.No. 876).
regest_nummer 8761400 Juni 4
regest_beschrijving Broeder Willem, prior, en convent der Karthuizers bij Sente-Gheertrudenberghe geven vidimus 
van den brief dd. 1277 Juni (Reg.No. 35).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 302). Met zeer geschonden conventszegel in bruine was.
regest_nummer 1941328 Juni 7
regest_beschrijving Johanna de Grandiprato, priorin van de zusters van Vallis Ducisse bij Oudreghem, verkoopt aan 
Wilhelmus van Duvenvorde, heer van Oesterhout, kamerling van den graaf van Haynnonia, Hollandia enz., 18 bunders 
woesten grond in Oesterhout.
regest_datering (die Martis post festum Sancti Sacramenti).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1400 Juni 4 (Reg.No. 877).
regest_nummer 8771400 Juni 4
regest_beschrijving Broeder Willem, prior der Karthuizers bij Sente-Gheertrudenberghe, geeft vidimus van den brief 
dd. 1328 Juni 7 (Reg.No. 194).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 302). Het conventszegel verloren.
regest_nummer 9011403 Juni 30
regest_beschrijving Henric van der Leck, heer van Heeswijc, verklaart, dat hij geen recht heeft op den burcht van 
Oesterhout met bijbehoorende heerlijkheid en inkomsten, al heeft hij er het vruchtgebruik van, doch dat hij na zijn 
dood komen zal aan Jehanne, vrouwe van de Leck en Breda.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 303). Met het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 13291434 October 22
regest_beschrijving Zebrecht Zebrechtsz. en Roelof Stasenz., schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Mergriet, 
weduwe van Bertram Petersz., verkocht heeft aan den jonker van Nassow 9 loopen zaad land, gelegen op het 
Russelen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 304). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 8821400 Juli 28
regest_beschrijving Heinric van Loen en Jan Jan Symoensz., schepenen van Oesterhout, oorkonden, dat Dieric 
Moleneer verkocht heeft aan Merten Jacop Camerlings zoon zijn aanspraken op 2∕3 van half den grooten windmolen 
aldaar, waarna zijn kinderen eveneens afstand hebben gedaan.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 305). Met geschonden zegel van den eersten en rest van dat van den tweeden schepen, 
beide in groene was.
regest_nummer 13561436 Juli 12
regest_beschrijving Roelof Stasenz. en Berthelmeeus Kyeboom, schepenen in Oesterhout, dat Lambrecht Snider 
verkocht heeft aan Engelbrecht, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Leck en Breda, 1/9 van de helft van den 
windmolen geheeten tsHeren molen van Oosterhout.
regest_datering (op Sinte Mergrieten avont).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 305). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 13591437 Januari 20
regest_beschrijving Roelof Stasenz. en Barthelmeeus Kyeboom, schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Symoen 
Jansz. verkocht heeft aan Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van de Leck en Breda, 3¼ loop rogge aan 
erfpacht, verzekerd op 3 loopen zaad land, die den graaf toebehooren.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 306). Met de zegels der beide schepenen in groene was, het tweede geschonden.
regest_nummer 17061454 December 6
regest_beschrijving Jan van Buyten en Aert Jansz., schepenen in Oosterhout, oorkonden, dat Jan van der Avoirt Jansz. 
verkocht heeft aan Jan, graaf van Nassow, ½ bunder land, gelegen in den Houtsen akker.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 307). Met de zegels der beide schepenen in groene was en geschonden.
regest_nummer 29191536 April 8
regest_beschrijving Philips van Bruheze en Henrick Jan Adriaen Oemenz., schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat 
Jan, zoon van Geryt Jan Zeben, verkocht heeft aan den graaf van Nassou 3 loopen land met de daarop staande berken, 
gelegen in de Damtte zaadvelden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 308). Met de zegels der beide schepenen in groene was en geschonden.
regest_nummer 31091545 Januari 21
regest_beschrijving Philips van Bruheze en Jan van Hedel, schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Claes Jan Claes 
Petersz. zoon van Dongen verkocht heeft aan Jan Joes Willemsz. zoon 13 loopen zaad 15 roeden 9½ voet land, gelegen 
aan den Groenen dijk en oostwaarts grenzend aan de Donga.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 309). Met de zegels der beide schepenen in groene was; het eerste geschonden. Met 
transfix dd. 1557 December 11 (Reg.No. 3353).
regest_nummer 33531557 December 11
regest_beschrijving Geraert Willemsz. die Prijcker en Bernart van der Spout, schepenen van Oosterhout, oorkonden, 
dat Jan Joos Willemsz. zoon verkocht heeft aan den prins van Oraengiën, graaf van Nassou, 2 bunder land aan den 
Groenen dijk, vermeld in den brief dd. 1545 Januari 21 (Reg.No. 3109), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 309). Met de zegels der beide schepenen in groene was, het tweede geschonden.
regest_nummer 10421415 December 20
regest_beschrijving Jonaes Crauwel en Gherijt Jan Noutsz., schepenen in den Haghe, oorkonden, dat Bertelmeeus 
Willem Harmansz. zoon voor zich en zijn nakomelingen op zich neemt het onderhoud van de heining tusschen zijn 
etting en die van Gielijs van den Camp den jongen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 310). Met de zegels der beide oorkonders in bruine was, het tweede geschonden.
regest_nummer 10771419 Januari 20
regest_beschrijving Jan Meeusz. en Gorijs Antonijs Feytersz., schepenen in den Haghe, oorkonden, dat Peter van 
Hambroec is toegewezen een riethil, groot ½ bunder aan de Merc in den Aacker.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 311). Met de zegels der oorkonders in groene was. Met transfix dd. 1426 September 13 
(Reg.No. 1223).
regest_nummer 12231426 September 13
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regest_beschrijving Ghorijs Anthonijs Feytersz. en Aert van Ghorpe, schepenen in die Haghe, oorkonden, dat Mary, 
natuurlijke dochter van Peter van Hambroeck, vrouw van Adryaen Haghaert, verkocht heeft aan Wouter van 
Beversluys de riethil, vermeld in den brief dd. 1419 Januari 20, waardoor deze gestoken is (Reg.No. 1077), welke riethil 
3∕4 , inplaats van ½ bunder groot is gebleken te zijn.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 311). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 1001308 September 8
regest_beschrijving Raes, heer van Liedekerke, Breda en Boenlaer, verkoopt aan de kanunniken van Sinte Marie te 
Breda het bosch van Lies, groot 50½ bunder, met een hoeve heide en machtigt hen daar een schutter te zetten, die 
schutten mag tot 3 schellingen, en den cijns van de laten, die zich daar mochten vestigen, te panden met een boede 
van 3 schellingen.
regest_datering (in Onser Vrouwen dage ter late die gelegen es na uutgaende Oghest).
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 312).
regest_nb b) Afschrift in Inv.No. 393.
regest_nummer 13961439 Mei 12
regest_beschrijving Deken en kapittel van O.L.V. kerk te Breda geven aan Aernt Maesz. van Wijfvliet en Peter Bigghe 
een erf, geheeten Lyesbusch, in erfcijns.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 312). Het zegel van deken en kapittel verloren, dat van Florijs van Rijswijck, schepen van 
Breda en laat van den heer, in groene was, dat van Raes de Jonge, idem, verloren; de zegels van Gherijt Henricxz. en 
Henrick Henricxz., schepenen in die Haghe, Adryaen Jan Aertsz. zoon van Zonzeel en Berthelmeeus Jansz., laten in het 
Hout, in groene was, waarvan het eerste geschonden.
regest_nummer 5301356 April 14
regest_beschrijving Boudewijn van Praet, heer van Putte en Striene, en Alijt, zijn vrouw, verkoopen aan Jacop 
Gheraerdsz. van den Wildelande alles, wat zij geërfd hebben van hun nicht Katheline van Maersele en bij Brusselsche 
brieven gekregen hebben, of waarin zij gevest zijn door de vierschaar van Attene, de Hoeven, Haghe of Gagheldonc.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 313). Met zegel van Alijt in groene was en geschonden en rest van dat van Boudewijn. 
Hieraan vastgehecht een afschrift, waarboven staat "…. goet in de Liesche".
regest_nummer 5521357 April 22
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, verkoopt, ten overstaan van schepenen van der 
Haghe, aan Gielis van den Wijngharde, dat wat in de Haghe behoort tot het goed Liesch en hij door naasting heeft 
verkregen van Jacop Gheraerdsz. van den Wildelande.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 313). Met de zegels van Jan van Pollanen en de leenmannen Diederick Sterke, Jonaes van 
der Elst en Willem Leysenz. in groene was; het eerste en laatste geschonden; dat van Arnd van den Neste verloren.
regest_nummer 5531357 April 25
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, verkoopt aan Gielys van den Wijngaerde, den jongen,
dat wat in de palen van de Hoeve te Etten behoort tot het goed Liesch.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 313). Met de zegels van Jan van Pollanen en de leenmannen Jan uten Houte, ridder, Jonaes 
van der Elst, Willem Leinsenz. en Mathijs Godevaerdsz. in groene was.
regest_nummer 17401456 Juni 6
regest_beschrijving Willem Jan Willemsz. zoon en Heynrick Heynricksz., schepenen van de Haghe, oorkonden, dat 
Gheertruyt uten Campe, vrouw van Jan van Rysinghen, beloofd heeft zich te zullen houden aan de overeenkomst 
tusschen haar en haar oom Claus uten Campe dd. 1456 Mei 5.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 313). Op hetzelfde blad een extract uit het testament van Gheertruyts vader 
Gillis uten Campe en een exctract uit de overeenkomst. In het eerste wordt bepaald, dat Gheertruyt de goederen, die 
zij van haar vader zal erven, niet mag vervreemden en dat zij, bij ontstentenis van kinderen van haar, vererven zullen 
op Nycolaus en Arnoldus, broeders van haar vader; in de overeenkomst, dat zij zich voor schepenen van de Haghe zal 
verbinden, het goed Lies aldaar niet te zullen vervreemden.
regest_nummer 16501450 November 20
regest_beschrijving Berthelmeeus Jansz. en Adriaen Willem Vosz., schepenen van de Haghe, oorkonden, dat Wijthout 
Scout, priester, heeft verkocht aan den jonker van Nassouw den Lievenakker, 2 stukken land op Hogensteen, het 
Cortland, den beemd, geheeten Akeleyendonck, een beemd voor den Langdonck aan de Merke, den Beemd, geheeten 
de Aker, een beemd in de Koeweyde en 4 bunder in de Hogeweyde.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 314). De zegels van de beide oorkonders verloren.
regest_nummer 21121484 April 26
regest_beschrijving Jan Uuterick tsReesz. en Dijrck van den Corput, schepenen van de abdis van Thoren in den Ouden 
Hof te Ghilse, oorkonden, dat Heylwijch Jan Stevens dochter, vrouw van Rombout Jacop 'sGraeuwenz., verkocht heeft 
aan jonkvrouw Mary van Loon, gravin van Nassow, 2½ bunder land in Boeymeer in de parochie van der Haghe naast 
het kloostererf, geheeten Vredenberch, tusschen den heerweg en de Mercke.
regest_datering (des Maendaighs na beloken Paesschen).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 315). De zegels der schepenen verloren.
regest_nummer 26891521 Juni 16
regest_beschrijving Notaris Johannes van Meerhout instrumenteert, dat Franciscus van Liere, wonendete Duay, Maria 
van Lier, zijn tante, wonende in het begijnhof te Herentals, volmacht geeft met betrekking tot de goederen, die hij in 
de hoeve van Lijsbosch in der Haghe en in Etten heeft.
regest_datering (in den woenhuyse van jofvrouwe van Lier desselven beghijnhofs).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 316). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 26921521 Augustus 14
regest_beschrijving Willem Jan Godertsz. en Raes van Boeymer, schepenen in de Haghe, en Peter Petersz. van 
Gageldonck en Anthonis Huygh Anthonisz., schepenen in de Palen van de Hoeven te Etten, oorkonden, dat Marie en 
Ysabele, dochters van Wouter van Lyer, Cornelie en Magdalene, dochters van Ghijsbrecht Woutersz. van Lyer, alle vier 
begijnen te Herentals, en Marie van Lyer, tevens optredende voor haar neef Frans, zoon van Ghijsbrecht voornoemd, 
verkocht hebben aan den graaf van Nassouw de Crabelshoeve in Lyesch bij het Lyesbosch.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 316). Het zegel van den derden oorkonder verloren, dat van den vierden geschonden, de 
andere twee in groene was.
regest_nummer 28141531 Augustus 18
regest_beschrijving Willem Jan Godertsz. en Ghorijs Adriaen Dijrvenz., schepenen in de Hage, oorkonden, dat 
Heylwich Henrick Scepers dochter, vrouw van Rombout Anthonis Graeuwenz., Jan, Hadewich, vrouw van Adriaen Jan 
Boudensz., Adriane, vrouw van Emondt Mathijs Emondtsz. en Henrick, kinderen van Cornelis Jan Berthelsz., aan den 
graaf van Nassou 4 bunder land verkoopen, geheeten de Heyninge van Lyesschen, bij het Lyesbossche.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 317). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 34471566 Maart 12
regest_beschrijving Anthonis Anthonis Graeuwen zoon en Adriaen Claes Cornelisz., schepenen in de Hage, oorkonden, 
dat Jan Aernoutsz. van der Vloet verkocht heeft aan den prins van Oraengiën, graaf van Nassou, heer van Breda etc., 
19½ roede land voor de nieuwe vaart, voor den prins gegraven van den ouden Ruyseners watermolen tot aan de 
nieuwe watermolens van den prins.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 318). De zegels der beide oorkonders verloren.
regest_nummer 24061501 November 9
regest_beschrijving Ghijsbrecht Heinricxz. en Claeus Jacop 'sGraeuwensz., schepenen in de Hage, oorkonden, dat 
Gherit de Ruysener den watermolen in het gehucht de Vriesdonck onder de Haghe verkocht heeft aan Engelbrecht, 
graaf van Nassou en Vyanden, heer van Breda, die reeds de helft van de opbrengst daaruit bezat.
regest_datering
regest_nb Authentiek extract uit het register der schepenbrieven van de dorpen 's lands van Breda (Inv.No. 319). 
Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte van denzelfden datum (Reg.No. 2407).
regest_nb Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1504 Januari 11 (Reg.No. 2443).
regest_nummer 24071501 November 9
regest_beschrijving Ghijsbrecht Heinricxz. en Claeus Jacop 'Graeuwensz., schepenen in de Hage, oorkonden, dat 
Adriaen van Bruheze, rentmeester van graaf Engelbrecht van Nassau en Vyanden, heer van Breda, erkent schuldig te 
zijn aan Gerit Arts Ruysener, wegens den koop van den grooten watermolen, behalve de koopsom, 11 sestertiën 2 
viertel en 2 lopen rogge jaarlijks aan erfpacht, waarvan binnen 8 jaar 5 sestertiën afgelost moeten zijn.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift uit het register van schepenbrieven van de dorpen's lands van Breda (Inv.No. 319). 
Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte van denzelfden datum (Reg.No. 2406).
regest_nummer 24421504 Januari 11
regest_beschrijving Ghijsbrecht Heinrixz. en Wouter Jan Leyttensz., schepenen in den Haghe, oorkonden, dat 
Lambrecht Aert Ruijsenersz. 4 sestertiën rogge, die hij als erfpacht heeft uit den watermolen, dien graaf Engelbrecht 
van Nassau heeft gekocht van Gerit Aert Ruysenersz. en uit Ruyseners windmolen, tot onderpand stelt voor schade, 
die de graaf zou kunnen komen te lijden tengevolge van zijn overeenkomst met Gerit voornoemd, aangaande 
gedeeltelijke aflossing van de erfpacht, door hem te betalen van den watermolen.
regest_datering
regest_nb Authentiek extract uit het register van schepenbrieven van de dorpen 's lands van Breda (Inv.No. 319). 
Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte van denzelfden datum (Reg.No. 2443).
regest_nummer 24431504 Januari 11
regest_beschrijving Ghijsbrecht Henrixz. en Wouter Jan Leyttenz., schepenen in de Haghe, oorkonden, dat de graaf 
van Nassou heeft verkocht aan Jan Lambrecht Ruysenersz. den watermolen, vermeld in den brief dd. 1501 November 9
(Reg.No. 2406), waardoor deze gestoken is, met behoud van de helft van de opbrengst van het gemaal en een erfpacht
van 11 sestertiën 2 viertel en 2 lopen rogge jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Authentiek extract uit het register van schepenbrieven van de dorpen 's lands van Breda (Inv.No. 319). Op 
hetzelfde blad afschrift van de akte van denzelfden datum (Reg.No. 2442). Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 
1507 Juni 28 (Reg.No. 2479).
regest_nummer 24791507 Juni 28



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 347

regest_beschrijving Ghijsbrecht Henricxz. en Wouter Jan Leyttensz., schepenen in de Hage, oorkonden, dat Jan 
Lambrecht Ruysenersz. heeft verkocht aan Jacop Gerit Ruysenersz. ¾ van den watermolen, vermeld in den brief dd. 
1504 Januari 11 (Reg.No. 2443), waardoor deze gestoken is, en waarvan hij ¼ verkocht heeft aan Jan, Jacops broeder, 
behoudens de rechten van den graaf van Nassou en diens aanspraken op de helft van de opbrengst.
regest_datering
regest_nb Authentiek extract uit het register van schepenbrieven van de dorpen 's lands van Breda (Inv.No. 319). Op 
hetzelfde blad het afschrift van de akte van denzelfden datum (Reg.No. 2480).
regest_nummer 24801507 Juni 28
regest_beschrijving (Ghijsbrecht Henricxz. en Wouter Jan Leyttenz., schepenen in der Haghe), oorkonden, dat Jan 
Lambrecht Ruysenersz. heeft verkocht aan Jan Gerit Ruysenersz. ¼ van den watermolen, waarvan hij de andere ¾ 
verkocht heeft aan Jacop Gerit Ruysenersz., behoudens de rechten van den graaf van Nassou en diens recht op de helft
van de opbrengst.
regest_datering
regest_nb Authentiek extract uit het register der schepenbrieven van de dorpen 's lands van Breda (Inv.No. 319). 
Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte van den zelfden datum (Reg.No. 2479).
regest_nummer 35271580 October 27
regest_beschrijving Gherit van den Broeck, bezitter van Ruyseners watermolen, verzoekt den Raad van den prins van 
Oranje te Breda, ervoor te willen zorgen, dat geen uitvoering wordt gegeven aan de sententie, door Koenraet Euwouts 
ten zijnen nadeele verkregen wegens het niet betalen van een pacht, groot 2 sestertiën rogge jaarlijks, uit den molen, 
daar deze niet ten laste van den bezitter, doch ten laste van den prins staan.
regest_datering (Dordrecht).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 319).
regest_nummer 1041310 Februari 2
regest_beschrijving Raes van Liedekerke, Breda en Boelaer, geeft aan Jan Rucenare twee windmolens buiten Breda in 
de richting van de Vriesdonc, voor de helft, met het gemaal van stad en land.
regest_datering (op Onser Vrouwen dach Lichtmisse als men kerssen draghet).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1362 November 3 (Reg.No. 616).
regest_nummer 6161362 November 3
regest_beschrijving Gielijs van der Beke, deken van het kapittel van Sint Marie in Breda, geeft vidimus van den brief 
dd. 1310 Februari 2 (Reg.No. 104).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 319). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 1491321 October 6
regest_beschrijving Gheraerdt, heer van Raesseghem, Leins, Liedekercke en Breda en zijn vrouw Adelyse beleenen Jan 
den Russenare met de helft van den watermolen bij de Vryesdonc buiten Breda, geheeten den Hoeghen molen, met 
het gemaal van stad en land en het gebruik van den molenvloed.
regest_datering (des Dinxdaghes na Sente Baefsdach).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1377 Januari 5 (Reg.No. 715).E151
regest_nummer 7151377 Januari 5
regest_beschrijving Godevaert van Loenhout en Jan die Rucheneer, schepenen in Breda, Jan die Clerc en Peter van der 
Hulst, schepenen in die Haghe, geven vidimus van den brief van 1321 October 6 (Reg.No. 149).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 319). Met de zegels van Godevaert van Loenhout, Jan die Rucheneere en Jan die Clerc in 
groene was, waarvan de eerste twee geschonden; dat van Peter van der Hulst verloren.
regest_nummer 10171414 October 18
regest_beschrijving Jonaes Crauwel en Gherijt Jan Noutsz. zoon, schepenen in den Hage, oorkonden, dat de heer van 
Breda de vestiging van vestiging van Gherijt Reysnaelde door Jan den Ruchenare in den watermolen bij de Vriesdonc 
heeft goedgekeurd, behoudens de erfpacht en andere rechten, die hij op dien molen heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 319). Met de zegels der oorkonders in groene was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 1741325 October 25
regest_beschrijving Wouter Maesz. van Steenberghen, drossaard, en Gelijs van der Bouveryen, schout van Breda, 
gezien hebbende een brief van den heer van Breda en vrouwe Adelise, inhoudende, dat de molenvloed toebehoort 
aan Janne den Rucenare ten behoeve van diens molen van de Vriesdonc, geven hem den vloed in erfcijns met 
vergunning om, wanneer hij met het water van de gracht kan malen, den molenvloed droog te maken, waarvoor hij 
den heer van Breda 6 penningen jaarlijks per bunder zal betalen.
regest_datering (des Vryendaghes voer Alre Heylighen dach).
regest_nb Gevidimeerd in den brief van 1458 (Reg.No. 1801).
regest_nummer 18011458
regest_beschrijving Deken en kapittel van de Onze Lieve-Vrouwekerk te Breda geven vidimus van den brief dd. 1325 
October 25 (Reg.No. 174).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 319). Het kapittelzegel ontbreekt.
regest_nummer 12131425 Mei 3
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regest_beschrijving Henric van Corvele de oude, Adriaen Jan Aerntsz. zoon, Peter van Spelle en Heinric Clausz., 
zegslieden tusschen Aernt van den Houte, Heinric van den Houte en Ghijsbrecht Piggen eener-, en de erfgenamen van 
Heinric van den Watere anderzijds, in hun twist over een heining, geheeten de Houtheininge, nagelaten door 
laatstgenoemde, beslissen, dat elk van beide partijen de helft zal krijgen en dat Aernt van den Houte zal doen weiden, 
zoover als het zijn leen is, en behalve in zijn eigen deel ook in dat van Meeus Tyeken en diens broeder Ghijsbrecht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 320). Met de zegels van Willem Scoblant en Henric Mertens Henricsz., leenmannen van 
Aernt van den Houte, Adriaen Jan Aerntsz. zoon en Gheryt Reysenaelden in groene was en geschonden; die van Aernt 
Maesz. van Wyflit, leenman, Heinric van Corvele en Jacop van den Wijngaerde verloren.
regest_nummer 15611447 Augustus 10
regest_beschrijving Huyghman Jansz. en Jan Jan Vosz., leenmannen van Cornelijs Sanders in het Hof van den Houte, 
en Berthelmeeus Willem Eelenz. zoon en Berthelmeeus Jansz., laten in het Hout, oorkonden, dat Aernt Petersz. van 
Quermont ¼ van de Hoeve te Dietvoort gerechtelijk heeft gekocht wegens schuld, die Lijsbeth, weduwe van Aert van 
den Houte, aan hem had.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 321). Met de zegels der vier oorkonders in groene was.
regest_nummer 15621447 Augustus 10
regest_beschrijving Huyghman Jansz. en Jan Jan Vosz., leenmannen van Cornelijs Sanders in het Hof van den Houte, 
en Berthelmeeus Willem Eelenz. zoon en Berthelmeeus Jansz., laten in het Hout, oorkonden, dat Aernt Petersz. van 
Quaermont gerechtelijk heeft gekocht de helft van de hoeve ter Stuyft en 1/3 van de hoeve ter Stappen wegens schuld, 
die Lijsbeth, weduwe van Aert van den Houte, aan hem had.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 321). Met de zegels van de eerste drie oorkonders in groene was; dat van den vierden 
verloren.
regest_nummer 15561447 April 6
regest_beschrijving Berthelmeeus Willem Eelenz. zoon en Berthelmeeus Jansz., laten in het Hout, oorkonden, dat Jan 
Woutersz. geheeten Zweder van Berck rechtens is toegewezen 3 bunder 2 gemeten land in de Houtheyninge.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 322). Met zegel van den eersten oorkonder in groene was, dat van den tweeden verloren.
regest_nummer 2141329 October 18
regest_beschrijving Adelbrecht van Voerne, heer van Berghen op den Zoem, en Machtelt, zijn vrouw, beleenen Claus 
van Nyspen, knaap, met den wildert, gelegen binnen de lijn, gaande van den hoek van de heining van de Woelbrake 
naar Hotmaer, vandaar langs de Mare tot en langs de sloot, die Claus daar heeft doen graven tot de Swaelweberghen, 
vervolgens naar den hoek van de heining van Nyspen en langs die heining naar de Woelbrake.
regest_datering (op Sinte Lucas' dach ewangeliste).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 323). Met geschonden zegel van Machtelt van Bergen, dat van Jan Alaerdsz., leenman, en 
rest van het zegel van Albrecht van Voerne in bruine was; de zegels van de leenmannen Boydijn Gielijsz. en Jan met 
den Ghelde verloren. In dorso: "Van Bouwen van Nispens leene onder die vyerschare van Rosendale gelegen".
regest_nummer 5101354 October 11
regest_beschrijving Heinric van Boutershem en zijn vrouw Maria van Marxhem, heer en vrouwe van Berghen op den 
Zoom, geven c. 150 bunder moer te Dorlecht uit aan een aantal personen en geven Gherard Boudijnsz. erfelijk het 
schoutambt met de lage rechtspraak.
regest_datering (des anderen daechs na Sinte Denijs' dach).
regest_nb Getransumeerd in den brief dd. 1354 November 2 (Reg.No. 511).
regest_nummer 5111354 November 2
regest_beschrijving Notaris Johannes Pistor van Bergae supra Zomam geeft, op verzoek van Egidius Petri c.s., een 
transumpt van den brief dd. 1354 October 11 (Reg.No. 510).
regest_datering
regest_nb Getransumeerd in den brief dd. 1410 Mei 14 (Reg.No. 973).
regest_nummer 9731410 Mei 14
regest_beschrijving De notaris Wilhelmus Cuper geeft op verzoek van Judocus Gerardusz. en Nicolaus van Nispen, 
burgemeesters van Steenbergen, transumpt van het transumpt dd. 1354 November 2 (Reg.No. 511).
regest_datering (Steenbergis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 324).
regest_nummer 11791423 April 23
regest_beschrijving Jan Clausz. van Nispen verkoopt aan Wouter Pipenpoy, Willem van Nispen, Weenmaer Jacobsz., 
Jacob diens zoon, en Jan van der Heiden zekere moergronden te Rosendale ten overstaan van leenmannen van Bergen
op Zoom.
regest_datering
regest_nb Gelijktijdig afschrift op perkament (Inv.No. 325).
regest_nummer 16121449 Februari 24
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Dyetze en Vyanden, heer van Breda, drossaard van Brabant, sluit een 
overeenkomst met Godert Zanders, Claeus van Dryele en Henrick van Smaelvoert genaamd de Cock als koopers van 
de moeren in Nijspen, toebehoord hebbende aan abt en convent van Tongerloo, inhoudende, dazt de koopers een 
vaart zullen maken van hun moeren door het gebied van den graaf tot aan Jan van Nijspensvaart te Rosendaal; dat zij 
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beleend worden met de helft van laatstgenoemde vaart, waarvan Jan van Nijspen in zijn geheel afstand heeft gedaan; 
dat zij met den graaf gezamenlijk lastgeld zullen heffen; dat het klooster van Tongerloo, Jan, heer van Bergen opten 
Zoom, de graaf van Nassouw en de koopers, de vaart zullen mogen gebruiken zonder andere onkosten te betalen dan 
het lastgeld; dat de graaf het vaartgerecht en verdere heerlijke rechten, die Jan van Nijspen had, aan zich houdt, en de 
koopers met de breedst gemoerden een spoeiwaarder en 4 of meer vaartmeesters uit de medegemoerden mogen 
kiezen, die de rechtspraak zullen uitoefenen met 's graven schout van het vaartgerecht tot 3 schellingen.
regest_datering (na coustume 's Hoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 326). De zegels van den graaf van Nassouw en van Godert Zanders verloren; dat van Claeus 
van Dryele in roode was en geschonden, en rest van dat van Henrick van Smaelvoert in groene was.
regest_nummer 16251449 October 25
regest_beschrijving Henrick, abt, en het convent van O.L.V. te Tongerloe vergunnen Johan, graaf van Nassouw, in ruil 
voor een hun door dezen verleende dergelijke vergunning, zijn moeren te exploiteeren door de hunne en een vaart te 
doen maken van zijn moeren naar de vaart, die gemaakt zal worden door de koopers van de moeren, die het klooster 
te Nijspen had.
regest_datering (in den voirscreven godshuyse van Tongerloo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 326). Met de zegels van den abt en van het convent in groene was en weinig geschonden.
regest_nummer 16111449 Februari 12
regest_beschrijving Henrick, abt van het O.L.V. klooster te Tongerloe van de orde van Premonstreyt, en het klooster 
verkoopen in erfcijns, wegens onkosten, die zij hebben moeten maken, om de abtskeuze aan zich en het klooster uit 
vreemde handen te houden, en wegens het verlies, dat zij lijden, doordat zij, wegens een proces over hun moeren te 
Calmpthout en te Esschen op den Hoevel, geen vaart door die moeren maken kunnen, aan Claes van den Driele, 
Godevaert Sanders en Henrick van Smaelvoert geheeten de Cock hun moeren in de parochie van Nispen, grenzende 
aan het gebied van den jonker van Nassouw, onder voorwaarde, dat de koopers een vaart mogen graven van daar tot 
de vaart van Jan van Nijspen te Rosendael; dat zij hun afwatering door de moeren van het klooster mogen leiden, voor
bruggen enz. hout van het klooster mogen nemen, het klooster en de eigenaars van door het klooster uitgegeven 
moeren te Rosendael lastgeld zullen betalen bij gebruik van de vaart, doch dat de koopers bij de jonkers van Nassouw 
en Bergen vrijdom van onkosten behalve lastgeld zullen vragen voor het klooster, wanneer de vaart over hun gebied 
loopt, behoudens bijdrage in het onderhoud, en dat de koopers met de breedst gegoeden onder de gemoerden een 
spuimeester en vier of meer vaartmeesters mogen kiezen uit de medegemoerden, belast met onderhoud en lagere 
rechtspraak.
regest_datering (in de capittelcamere onsz. voirsz. godshuys duysent vierhondert ende achtenveertich nae costume 
van scrivene in den voorsz. bisdomme van Camerijcke).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1450 Juli 7 (Reg.No. 1635).
regest_nummer 16351450 Juli 7
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raden van Bruxella geven vidimus van den brief dd. 1449 Februari 12
(Reg.No. 1611).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 326). Het zegel ten zaken van Brussel verloren.
regest_nummer 16131449 Februari 24
regest_beschrijving Godert Sanders, Claeus van Driele en Henrick van Smaelvoort geheeten de Kock verzekeren, dat, 
hoewel de brief van denzelfden datum als deze (Reg.No. 1612) het anders zegt, de graaf van Nassouw geen lastgeld 
schuldig is van turf, uit zijn moeren gedolven en door hun vaart vervoerd.
regest_datering (na gewoente 'sHoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 326). Met de zegels van de oorkonders in groene was, dat van den laatste geschonden.
regest_nummer 16151449 Mei 10
regest_beschrijving Henrick van der Voeren, abt van de abdij te Tongerloe, vergunt Johan, graaf van Nassouw enz., 
heer van Breeda, drossaard van Brabant, en koopers van zijn moeren om die moeren door de goederen van de abdij te
exploiteeren en een vaart te maken van zijn moeren af tot in de nieuwe vaart, die Godert Sanders c.s. gemaakt hebben
in de moeren, die zij van de abdij Tongerloe gekocht hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 326). Met de zegels van den abt en van het convent in groene was, het eerste geschonden.
regest_nummer 16231449 October 20
regest_beschrijving Jan, heer van Berghen opten Zoom, Glymes, Opvelpe en Brecht, vergunt Claes van den Driele, 
Godevaert Sanders, en Henrick van Smaelvoirt geheeten de Cock tegen een som geld een vaart te maken van 6 roeden
breedte door zijn goederen heen van de goederen van Tongerloe af tot die van den heer van Breda en voorts door 
Roesendale tot de vaart, die van Jan van Nispen placht te wezen.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1450 Maart 3 (Reg.No. 1629).
regest_nummer 16241449 October 25
regest_beschrijving Johan, heer van Bergen opten Zoom, Glymes, Opvelpe en Brecht, vergunt Johan, graaf van 
Nassouw enz., heer van Breda, en koopers van zijn moeren, die bij wederkeerigheid te exploiteeren door zijn goederen
en een vaart te maken van zijn moeren af tot in de nieuwe vaart, die Godert Sanders c.s. gemaakt hebben in de 
moeren, die zij gekocht hebben van den abt van Tongerloe.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 326). Met zegel van den oorkonder in roode was.
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regest_nummer 16291450 Maart 3
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen geven vidimus van den brief dd. 1449 October 
20 (Reg.No. 1623).
regest_datering (duysent vierhondert ende neghenenviertich na costume van scrivene des Hoifs van Camerijcke).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 326). Het zegel ten zaken verloren.
regest_nummer 27181523 December 1
regest_beschrijving Cornelijs Petersz. van der Biestraten en Pieter Andryes Harman Ramsz., schepenen van Rosendale, 
oorkonden, dat Christiaen Adriaensz. de Brouwere c.s. als koopers van 60 bunder moer in de parochie Wuestwesell 
zuidoost van den paal van de Ellendige Berck, geheeten Hanne Wyewau, ingevolge octrooi, hun verleend door 
Henrick, graaf van Nassou enz., heer van Breda, beloofd hebben de moeren te exploiteeren door de zoogenaamde Jan 
van Nispens vaart te Rosendale.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 326). Met gemeen schepenzegel in bruine was.
regest_nummer 19941475 Juni 13
regest_beschrijving Aernt van Overhoff en Michiel Denijsz., schepenen van Rosendael, oorkonden, dat Anthonie 
Wilhem Norijs' weduwe verkocht heeft aan Jan van Overhoff 18 gemeten weiland in den Wildenberch ten hoeve van 
den graaf van Nassouw.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 327). Met geschonden zegels der beide oorkonders in groene was. In dorso staat, dat, 
hoewel de brief spreekt van 18 gemeten, er slechts 12½ geleverd zijn en aangerekend, zooals ook blijkt uit de Rekening
van 1476, en vervolgens, dat dit land sinds lang vervreemd is.
regest_nummer 20131477 Januari 10
regest_beschrijving Arent Pietersz. van Overhoff en Michiel Denijsz., schepenen van Rosendael, oorkonden, dat jonge 
Heinrick Woutersz. met Heinrick Woutersz., Jan Woutersz. en Heinrick Jan Gooten aan den schout, Jan van Overhoff, 
hebben getransporteerd 506 roeden 3 voet gorsingen te Vroenhout in den Wildenberch en de helft van ½ bunder 
aldaar in den Most.
regest_datering (na scriven sHoofs van Ludick).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1478 December 29 (Reg.No. 2047).
regest_nummer 20471478 December 29
regest_beschrijving Heinrijck Mercelisz. en Cornelis Claysz., schepenen te Rosendael, oorkonden, dat Jan van Overhoff,
schout van Rosendael verklaard heeft, dat hij het land, vermeld in den brief dd. 1477 Januari 10 (Reg.No. 2013), hierin 
opgenomen, ontvangen heeft ten behoeve van den graaf vazn Nassouw, heer van Breda.
regest_datering (MCCCC neghenentseventich na scriven sHoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 328). Met de zegels der oorkonders in groene was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 1181313 December 10
regest_beschrijving Raso, heer van Lyedekercke en Breda, geeft aan Alsteen Godevaertsz. van Bergen, Herman, diens 
broeder, en hun gezellen als eigenaars van de 12 hoeven moer, die zij in leen hebben van den heer van Berghen, 
gelegen boven Doerlichter venne bij Calvesdong, den watergang over zijn gebied, 50 roeden met watergang over zijn 
wildernis met de rechtspraak tot 3 schellingen en vrijdom van lasten voor de bewoners daarvan, alles na inzage van 
een contrabrief, gezegeld door den abt van den Eechoute van Brugghen, waarin zijn voorvaders dezelfde schenking 
deden aan dengene, die de 12 hoeven moer van den heer van Berghen had ontvangen.
regest_datering (des Sondaeghs na Sijnte Niclaes' dach in den wijnter).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1374 Februari 3 (Reg.No. 699).
regest_nummer 6991374 Februari 3
regest_beschrijving Rogerus Daen, cantor en kanunnik van Sint Maria te Antwerpia, geeft vidimus van den brief dd. 
1312 December 10, hierin opgenomen (Reg.No. 118).
regest_datering (a.D. millesimo trecentesimo septuagesimo tertio).
regest_nb Afschrift van c. 1500 (Inv.No. 329).
regest_nummer 25991515 Juli 20
regest_beschrijving J. de Vlamijnck, bewaarder van het register van de leenen van Breda, oorkondt, dat Christoffel 
Laureisz. Scipman aan Gherd Raesz. van Lykerke ten behoeve van graaf Heinric van Nassouw heeft overgedragen alle 
goederen en heerlijkheden op Doerlicht en den Nyeuwenberch onder Rosendael, die Kairel van Lippelo daar bezat.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 329). In dorso kwitantie van de koopsom.
regest_nummer 5381356 Juni 10
regest_beschrijving Heinrijc van Bouterssem, heer van Barghen op den Zoem, verkoopt aan heer Gheraert Harmansz., 
ridder, 2 hoeven moer te Doerlicht, waaruit hij een cijns van 12 penningen leuvensch per bunder jaarlijks zal betalen, en
21 bunders boven Westerle vrij.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 329). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 9651409 Augustus 31
regest_beschrijving Peter Bode, ridder, en Jacop van Hoeboken, schepenen in Antwerpen, oorkonden, dat Beatrijs 
Willem Boeds dochter heeft gegeven aan Jan en Willem, kinderen van Jan, natuurlijken zoon van heer Herman 
Cantman, haar grootvader, als lijfrente ½ en 1∕7 van 1∕4 van de rente, die deze had uit den Nieuwenberch en uit 
Doerlicht.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. in duplo (Inv.No. 329). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 15351446 October 3
regest_beschrijving Jan van Ranst en Jan van der Rijt, schepenen in Antwerpen, oorkonden, dat Marie Mulaerts, vrouw
van Denijs den Nacht, mede voor haar broeder Godevaert, heeft verkocht aan Jan den Hertoge en Lijsbet Cantmans, 
zijn vrouw, hun aandeel in den cijns van Doerlich en van den Nyeuwenberch, bedragende 15 grooten brabantsch 
jaarlijks, die zij geërfd hebben van Beatrijs Boids.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 329). Met de zegels der oorkonders in groene was. In dorso: "Doerlicht afghequeten".
regest_nummer 16391450 Augustus 14
regest_beschrijving Jan Noyts en Jan Schoeyte, schepenen in Antwerpen, oorkonden, dat Claus van den Walle verkocht
heeft aan Jan den Hertoge zijn aandeel in den cijns, vaart en heerlijkheid op Doerlicht en den Nyenwenberch, groot 18 
grooten jaarlijks, geërfd, deels van zijn ouders, deels van zijn nicht Beatrijs Boeds.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 329). Met rest van het zegel van Jan Noyts, dat van Jan Schoeyte in groene was. In dorso: 
"Afgequeten".
regest_nummer 19751474 September 23
regest_beschrijving Pauwels van Ranst en Costen van Halmale, schepenen van Antwerpen, oorkonden, dat Katline van
Dielbeke, weduwe van Jacop Schoof, wonende te Mechelen, heeft verkocht aan Lijsbet Cantmans, weduwe van Jan de 
Hertoge, een rente, groot 12 grooten brabantsch jaarlijks, uit de Doerlucht en den Nyenwenberch te Rosendale, aan 
Lijsbet Cantmans toebehoorende.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 329). Met de zegels der oorkonders in groene was. In dorso: "Dorlicht afgequeten".
regest_nummer 19921475 Mei 15
regest_beschrijving Heinrick Mercelisz. en Heinrick Goortsz., schepenen van Rosendale, oorkonden, dat Jan Pieter 
Norijsz. ten behoeve van de weduwe en erfgenamen van Jan tsHertoge afstand heeft gedaan van zijn rechten op de 
heerlijkheid Doerlecht en Nuwenbergh.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 329). Met geschonden zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 20061476 Augustus 13
regest_beschrijving Heinric Mercelisz. en Adriaen Jansz., schepenen in Rosendale, oorkonden, dat Kateline Joes 's 
molenaars dochter, vrouw van Cornelis van Male Jansz., aan Rogyer van Liploe heeft verkocht 1½ gemet min 4½ roede
etsel bij Doerlicht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 329). Met de zegels der beide oorkonders in groene was, het tweede geschonden.
regest_nummer 20781481 Juli 9
regest_beschrijving De secretaris van den Raad van Brabant geeft akte, dat de Raad in de zaak over zekere moeren 
tusschen Rogier van Lippeloe, de weduwe van Jan tsHertogen, de weduwe van Cornelis Raessen, Aernt en Jan van 
Overhof c.s., eischers, met Henrick de Witte, secretaris van den hertog als hun procureur, en Jan van Bruhuysen, schout
van Rosendale, Joes Raessen, zijn stadhouder, Aernt van Ghunecke en Cornelis Wouds, vorsters aldaar, en Cornelis van 
Bruhuysen, rentmeester te Breda, gedaagden, beslist heeft, dat gedaagden wordt toegestaan een termijn van beraad 
van 15 dagen te nemen en, onder borgstelling bij procureur, voor den Raad te compareeren, terwijl tegen Cornelis van 
Bruhuysen verstek is verleend, en dat de dienaren van eischers, door gedaagden gevangen gezet, onder borgstelling 
van eischers in vrijheid gesteld zullen worden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 329).
regest_nummer 22731496 November 25
regest_beschrijving Jacop Jan Huygensz. zoon en Ghijsbrecht Dierixsz., schepenen van Rosendale, oorkonden, dat 
Engel Heynricx, geheeten Engel Scevels, verkocht heeft aan Karel en Jan, kinderen van Roegyer van Liploe, een stuk 
land te Doerlicht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 329). Met de zegels der beide oorkonders in groene was en geschonden.
regest_nummer 25971515 Mei 19
regest_beschrijving Gabriel Triapayn en Jan van Gottingnies, schepenen van Antwerpen, oorkonden, dat Kaerle van 
Lippeloo Rogiersz. heeft verkocht aan Cristoffel Laureysz. Scipman alle goederen en heerlijkheden, die hij bezat op 
Doerlicht en den Nyeuwenberch onder Rosendael.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 329). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 25981515 Juni 7
regest_beschrijving Hendrick, graaf van Nassau, Vianden en Cassenelleboghe, heer van Breda etc., machtigt Gheraert 
Raesz. van Lykerke, schout van Rosendael, om den koop van de heerlijkheid Doerlicht en Nyeuwenberch, gedaan door 
Cristoffel Laureysz. Schipman, te aanvaarden en dezen de koopsom te restitueeren.
regest_datering (Delfft).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 329). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 26001515 Juli 21
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regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassouw, Vyanden, Dietz, Katzenellenboghe etc., heer van Breda, Diest, 
Grijmberghen, Heusden, Steenberghen etc., oorkondt, dat hij de goederen in de heerlijkheden Doerlicht en 
Nyeuwenberch, door Karel van Lippeloe Rogiersz. aan Christoffel Laureysz. Scipman verkocht, heeft doen naasten 
door Gerijt Raesz. van Lyekerke, schout van Rosendale, omdat die heerlijkheden grenzen aan die van Rosendale, 
waarvoor hij den verkooper zal schadeloosstellen met een rente van 46 rijnsche guldens 17½ stuiver jaarlijks, losbaar 
met den penning 16.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 329). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was. Gecancelleerd.
regest_nummer 5271356 Januari 24
regest_beschrijving Boudijn die Coc, Joes Goettac en Jan Arnoudsz., schepenen van Dorlecht, oorkonden, dat Boudijn 
van Romersvale verkocht heeft aan heer Gheraerd Harmansz., ridder, de hofstede, erfcijns en wildert aldaar onder den 
heer van Breda en het gerecht van heer Gheraerd.
regest_datering (des Sonnendaechs na Zente Agnieten dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 329). Met weinig geschonden zegels van de eerste twee schepenen, en rest van dat van den 
derden in groene was. Op de pliek: K….l van Lippeloy.
regest_nummer 26421518 Februari 27
regest_beschrijving Cornelijs van Nispen en Cornelijs Buenen, schepenen van Rosendale, oorkonden, dat de heer van 
Breda den Vogelplas te Calsdonck in erfcijns heeft gegeven aan Jan Jan Obrechtsz., voor de helft aflosbaar met den 
penning 20.
regest_datering (na scriven 's Hoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 330). Met de zegels van de oorkonders in bruine was.
regest_nummer 28991535 Mei 13
regest_beschrijving Jan Matheusz. van Innevelde neemt in pacht van Niclaes van Rijmmerswale, heer van Lodijkc etc., 
en Charles Pietersz., de Vrouwenmade met de blokken voor 7 jaar, ingaande 1537.
regest_datering (Mechelen-int Sint Jacop).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 331). Op hetzelfde blad het afschrift van de akte dd. 1538 November 28 (Reg.No. 2967).
regest_nummer 29671538 November 28
regest_beschrijving Jan Matheusz. pacht van Niclaes van Rymerswale, heer van Lodijck etc., en Charles Pietersz. den 
watermolen, den nieuwen molen op den berch en den Calfsdonkschen molen te Rosendale voor 14, 7 en 7 jaar.
regest_datering (Rosendale).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 331). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1535 Mei 13 (Reg.No. 
2899). Hierbij een becijfering van de waarde van de Made en de 3 Mademolens, voor 2/3 toebehoorende aan den heer 
van Lodijk en voor 1/3 aan Charles van Kets en waarvan 1/3 verkocht is. In dorso: "Estat des biens, venduz par Charles 
Pieters à Rosendael et retraitz par François Pieters son frère".
regest_nummer 8911402 Mei 16
regest_beschrijving Mannen, schepenen, ouderen en gemeene eeningslieden in Rijsberghen en Groet Zundert hebben 
17 April l.l. getuigd, dat de heeren van Breda altijd hebben gehad een straat van 40 voet breed van het Loepken ter 
Eyke door de beide dorpen tot de brug te Breda, waarover hun ambtslieden de rechtspraak hadden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 332). Met de zegels van Willem van den Wyghaerde, Dieric die Roever, Jan van Ghageldonc 
Petersz., leenmannen van Breda, en Jan van Ghaegheldonc Huyghemansz., leenman van Brabant, Jan die Ruycheneer, 
Gherijt Reysnaelden en Andries Both, schepen van Breda, in groene was; het vijfde en zesde geschonden.
regest_nb Gedrukt in Taxandria 1937, bl. 243 vlg.
regest_nummer 9241405 Juni 27
regest_beschrijving Peter Poelman, Marselijs Aerntsz., Jan van Kaerdscot, Jan Hubrechtsz., Gherijt Gorijsz., Dirc van 
den Broec, Gorijs Gherijtsz. en Pauwels Loddersz., mannen van Breda, en Peter Bertse en Henric die Rover, schepenen 
in de Eeninge van Rijsberghen, maken een paalscheiding tusschen de visscherij van den heer van Breda en die van 
Boudewijn van Tychghelt.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 333). Met de zegels der oorkonders in groene was; dat van Peter Bertse geschonden.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1405 Augustus 4 (Reg.No. 925).
regest_nummer 9251405 Augustus 4
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sente Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1405 Juni 27 (Reg.No. 
924).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 333). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 8311394?
regest_beschrijving Jan van Berchem en Johan van Garwen schrijven aan Willem van Oesterzele, rentmeester van 
Breda, dat de heer van Hoestraten zich ten opzichte van den weg, waarin de juffrouw van der Dasedonc benadeeld zou
zijn, gehouden heeft aan het verdrag, tusschen hem en den overleden heer van de Leck gemaakt, maar dat men zich 
aan den anderen kant daaraan niet gehouden heeft door zijn lieden te Zundert het gebruik van de vroente aldaar te 
verbieden, en veroeken hem bij heer Henric van de Lecke een schikking te bewerken.
regest_datering (tot Gelmen sMaendachs na Palmesondach).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 334).
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regest_nb Met het verdrag zal bedoeld zijn dat van 1393 (Reg.No. 818). Jan van Polanen stierf in 1393 en Hendrik van de
Lek was voogd over Johanna van Polanen.
regest_nummer 9181404? Januari 14
regest_beschrijving Johan van Kuyc, heer van Hoestraten, schrijft aan den jonkgraaf van Nassouw, heer van de Lecke 
en Breda, dat hij te recht twee van diens onderdanen om boete heeft doen aanspreken, maar deze zaak, evenals die 
van den cijns te Casterlee, zal laten rusten totdat zij een bijeenkomst gehad zullen hebben, waarvoor hij hem verzoekt 
een dag op te geven.
regest_datering (Gelmen).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 334).
regest_nummer 8181393 November 4
regest_beschrijving Daneel, heer van Boechout, burggraaf van Bruecel, doet, na overleg met Jan van den Camp, 
drossaard, en Willem van Oesterzele, rentmeester van den heer van Breda, aan den eenen, en heer Reynier van der 
Elst en Gherijt van Wesenbeec, schout van Zandhoven, aan den anderen kant, uitspraak tusschen den heer van de Leck
en Breda en Janne van Kuyc, heer van Hoechstraten, over het weiden van vee in elkaars wildernis bij Hoechstraten en 
Zundert.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 334). Van de zes opgedrukte zegels (die der beide partijen en de vier adviseurs) 
zijn nog aanwezig, dat van Reynier van der Elst en Jan van Kuyc, in bruine was, beide geschonden.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1415 Maart 12 (Reg.No. 1026).
regest_nummer 10261415 Maart 12
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1393 November 4 
(Reg.No. 818).
regest_datering (secundum stilum curie Leodiensis actenus approbatum).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 334). Met zegel van het kapittel in groene was.
regest_nummer 1781326 Januari 29
regest_beschrijving Gherart, heer van Rasseghem, Leyns, Lyedekerke en Breda, en Adelisse geven aan Diederic van 
Rode, persoon van Rijsbergen en deken van Beke, hun hoeve te Rijsbergen, behalve het bosch, in erfpacht tegen 9 
sestertiën rogge, waarvan Gherart Everdey er 5 zal heffen.
regest_datering (Woensdaghes na Sinte Paulus'dach in den Lochmaent).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1417 Januari 16 (Reg.No. 1053).
regest_nummer 10531417 Januari 16
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1326 Januari 29 
(Reg.No. 178).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 335). Met kapittelzegel in bruine was en geschonden.
regest_nummer 10671418 Maart 15
regest_beschrijving Heynric die Roever en Dirck van den Broecke, schepenen in de Eeninge van Rijsbergen, oorkonden,
dat Peter van Overacker, geheeten Peter Fyen, den weg, die achter zijn huis loopt, en dien hij, met toestemming van 
Dirck van Oesterzeele, rentmeester van Breda, mag verleggen zoodat hij langs de kerk en het bosch van Rijsbergen zal 
loopen en 20 voet breed zal zijn, onderhouden en voor paard en wagen berijdbaar maken zal, terwijl hij het bosch met 
een hek zal afsluiten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 335). Met rest van het zegel van den tweeden schepen in bruine was; dat van den eersten 
verloren.
regest_nummer 16911453 October 13
regest_beschrijving De graaf van Nassauw, heer van Breda, beveelt Daem van Nyspen, drossaard van het land, en 
Rodolff van Nyenhusze, schout van de stad Breda, te zorgen, dat de schout van Sundorpt niet gehinderd wordt door 
de inwoners van Hoestraten bij het maken van een ven aldaar en dat een einde gemaakt wordt aan den invoer van 
Delftsch bier en Geldersche paarden in het land van Breda.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 336). Het sluitzegel verloren. Op de pliek een aanteekening van Michiel Piggen 
van 1585; beroerende den wyer ofte wouwer genoempt den Aerdt tusschen Sundert ende Meir; dese missive gesneden
van eenre filache de anno 1453".
regest_nummer 19501472 November 3
regest_beschrijving Een dienaar van den heer van Breda verzoekt den meier van den abt van St. Baef te Ghend in diens
Hof te Sompeke om als van ouds den cijns in ontvangst te nemen van Henric Nout Oenolfsz. te Rijsbergen, welken 
cijns de meier geweigerd heeft, omdat Henric voornoemd, die de goederen, door zijn voorouders 200 jaar geleden in 
erfpacht ontvangen van den heer van Breda, 30 jaar ongehinderd heeft bezeten, niet wil voldoen aan den eisch van 
den meier om de goederen van den abt te verzoeken en te ontvangen, en vraagt den rechtdag, waarop Henric 
voornoemd voor het Hof is gedaagd, uit te stellen tot 15 Mei e.k.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 337).
regest_nummer 21611487 Januari 10
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regest_beschrijving Jan Hey en Godert van Nyspen, schepenen van Breda en mannen van den heer, en Claeus Peter 
Batensz. en Anthonis van Onstaden, schepenen in de Eeninge van Rijsbergen, oorkonden, dat Andries Wouter Jansz. 
van den heer van Breda in erfcijns heeft ontvangen de hoeve c.a., die hij nu in laatschap bezit, tegen 11 sester rogge 
jaarlijks aan erfpacht en 2 rijnsche guldens aan erfcijns, met voorbehoud voor den heer van den houtwas in den 
Egeldonck binnen de Hoel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 338). Met de zegels van de oorkonders in groene was, dat van Godert van Nyspen verloren.
regest_nummer 26201516 October 26
regest_beschrijving Johannes van Delft, prior, en conventualen van het klooster der Karthuizers te Lovanium 
machtigen Jeronimus van der Noot, kanselier van Brabantia, Franciscus van der Hulst, raad, en Wilhelmus, prior van de
Karthuizers bij Mons Sancte Gertrudis, eersten visitator van de Teutonische provincie der orde, om voor hen op te 
treden in hun geschil met den graaf van Nassouwe.
regest_datering (in loco capitulari).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1516 November 7 (Reg.No. 2621).
regest_nummer 26211516 November 7
regest_beschrijving Karolus, koning van Castella, Legio etc., oorkondt, dat Henricus, graaf van Nassou, ridder van het 
Gulden Vlies, raad en kamerling, en het klooster der Karthuizers te Lovanium, door bemiddeling van Jeronimus van 
der Noot, kanselier van Brabantia, Franciscus van der Hulst, raad, en Wilhelmus, prior van de Karthuizers van Mons 
Sancte Gertrudis, eersten visitator van de Teuthonische provincie der orde, volgens volmacht dd. 1516 October 26 
(Reg.No. 2620), hierin opgenomen, een overeenkomst hebben gesloten tot beëindiging van oude geschillen over een 
aantal moeren, eertijds door Jan van Overhoff c.s. gekocht van Johan, graaf van Nassou, volgens welke het klooster 
afstand doet van zijn rechten daarop tegen 6500 artestische ponden n.l. 4000 tot vermeerdering van inkomsten, 2000 
voor een refectorium met een groote kamer voor den graaf en zijn nakomelingen en 500 voor vrij gebruik.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Latijnsche vertaling van den notaris Johannes de Hanchin alias de Grantreng van een Hollandsch origineel 
(Inv.No. 339). Met signatuur van den notaris en tranfix dd. 1517 Mei 11 (Reg.No. 2630).
regest_nummer 26301517 Mei 11
regest_beschrijving Broeder Franciscus, prior van Cartusia, en het kapittel bevestigen den inhoud van den brief dd. 
1516 November 7 (Reg.No. 2621), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 339). Het zegel van den prior verloren.
regest_nummer 28161531 Augustus 31
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassou enz., heer van Breda enz., geeft aan Frederick van Renesse, heer van 
Malle, drossaard van Breda, c.s. 225 bunder moer uit in de Eeninge van Rijsbergen ter verkrijging van de som geld, 
noodig voor den koop van de pandschap van stad, slot en land van Edingen, die hij op verzoek van den keizer van 
dezen heeft overgenomen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 340).
regest_nummer 31551548 Januari 17
regest_beschrijving Jan Pauwels Meeusz. en Jacop Jan Kerstiaensz., schepenen in de Eeninge van Rijsbergen, 
oorkonden, dat Henrick Jan Mercelis Conincxsz., Peternella Jan Mercelis Conincx dochter, vrouw van Cornelis Jan 
Luycxz., en de kinderen van wijlen Adriaen Jan Mercelis Conincxz. de nalatenschap van hun vader en grootvader 
verdeeld hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 341). Met het zegel van den eersten schepen in groene was; dat van den tweeden verloren.
regest_nummer 33151554 December 1
regest_beschrijving Jeronimus Boudewijns, secretaris van den Raad van Brabant, verklaart, dat hij, volgens 
ordonnantie van dien Raad, de minuten heeft verbrand van de enquête in de zaak van den prins van Orangiën, 
gedaagde, tegen Cornelis Ablijn, impetrant.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 342).
regest_nb Het proces liep blijkens den ouden Inventaris over moeren te Rijsbergen.
regest_nummer 5391356 Juli 21
regest_beschrijving Dieric van Oesterhout verkoopt aan heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, het gerecht 
van Zonsele tot 3 pond, met den cijns, een goed, geheeten de Hamme, 1 pond Vlaamsch, 3 oude schilden en 5 oude 
guldens jaarlijks en de koren- en de turftiende te Zonsele, en belooft hem de oude brieven te zullen geven, waarbij de 
heer van Oesterhout dit alles verkreeg.
regest_datering (op Sente Mariën Magdalenen avonde).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 343). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 7451380 September 17
regest_beschrijving Johan, heer van de Leck en Breda, geeft een aantal geërfden in het Steenbergsche moer boven 
Zonzele een recht voor den tijd van 30 jaar, volgens hetwelk zij de "nederste" 11 hoeven mogen exploiteeren door het 
land van Zevenberghen en de 5½ hoeve oostwaarts daarvan door de parochie van Zonzele, met bevoegdheid een 
schout en 7 schepenen te benoemen, die de rechtspraak zullen hebben tot 21 schellingen zwarten.
regest_datering (op Sinte Lambrechsdach).
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regest_nb a) 14e eeuwsch afschrift (Inv.No. 344).
regest_nb b) 15e eeuwsch afschrift (Inv.No. 344).
regest_nb c) 15e eeuwsch afschrift (Inv.No. 344).
regest_nummer 7461380 September 17
regest_beschrijving Godevaert van der Delf, heer Race van Borcele, heer Heynric van Rynisse, heer Lambrecht van 
Moerdale en heer Harman Cantman, ridders, Godevaert van Nyspen, Pieter Martijn, Jan Pietersz., Boyden die Potter 
Jansz., Godevaert die Potter Alsteensz. en Jan Mercelijsz., knapen, geërfden in het Steenberghsche moer boven Zonsel,
beloven, dat zij geen aanspraak zullen maken op de voorrechten, hun door Jan van Pollanen, heer van Breda, verleend,
na afloop der in den privilegebrief genoemden termijn van 30 jaar.
regest_datering (op Sente Lambrechts dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 344). Met de zegels van Race van Borcele, Heynric van Rynisse, Harman Cantman, 
Godevaert van Nispen en geschonden zegels van Jan Pietersz., Boyden die Potter, Godevaert die Potter en Jan 
Marcelijsz. in groene was; die van Godevaert van der Delf, Lambrecht van Moerdale en Pieter Martijn verloren.
regest_nummer 2251331 Mei 2
regest_beschrijving Wouter van Nyspen, rentmeester van Breda, verkoopt namens den hertog van Brabant aan Jacop 
Soetrix 18 bunder moer bij Vlassele boven Wagenberghe tegen een cijns van 6 penningen per bunder jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1382 September 10 (Reg.No. 753).
regest_nummer 7531382 September 10
regest_beschrijving Johannes de Magnadomo, notaris, geeft, ten verzoeke van broeder Johannes van Ghestele, 
pastoor van Tilborch, transumpt van den brief dd. 1331 Mei 2 (Reg.No. 225).
regest_datering (in pomerio conventus monasterii de Tongerloe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 345). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 7811387 September 17
regest_beschrijving Jan, heer van de Leck en Breda, verhuurt aan Roelof van Rijswijc e.a. 33 bunder moer, gelegen aan 
de vaart, die naar het Bergsche moer loopt boven de riolen van den abt van Middelborch, voor 32 jaar.
regest_datering (op Sente Lambrechts dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 346). Met rest van het zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 7821387 September 17
regest_beschrijving Arnd Jansz. en Godevaert van Loenhout, schepenen in Breda, en Diederic van den Dijc en Harman 
van der Brugghen, schepenen in Hertel, oorkonden, dat Roelof van Rijswijc e.a. van den heer van de Leck en Breda 
gehuurd hebben 33 bunder moer, boven de riolen van den abt van Middelborch, aan de vaart, die naar het Bergsche 
moer loopt.
regest_datering (op Sente Lambrechts dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 346). De zegels van de vier oorkonders verloren.
regest_nummer 8721400 April 1
regest_beschrijving Willem van Oesterzele geeft aan de vrouwe van de Leck en Breda 4 bunder moer achter de heide 
boven Waghenberch terug, die eertijds door heer Jan, heer van de Leck en Breda, zijn uitgegeven, doch die hij door 
tusschenkomst van de grafelijkheid van Holland niet in gebruik heeft kunnen nemen en waarvoor hem een ander stuk 
is gegeven.
regest_datering (na den loep tsHoefs van Ludic).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 347). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 13101433 Maart 8
regest_beschrijving Florijs van Rijswijck, Jan Bille, Peter Damaesz., Willem Doncker, Claeus Hughenz. en Lambrecht 
Snoeyenz., schepenen van Ter Heyden en Zonzeel, oorkonden, dat Dirck van Oesterzeel als rentmeester van den graaf 
van Nassow en Vyanden, heer van de Leck en Breda, bij vonnis beslag heeft gelegd op al het land van Zonzeel wegens 
achterstalligen erfgrondcijns en erfjaarbede, de goederen van een aantal hier opgenoemde personen uitgezonderd.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 348). De zegels der zes schepenen verloren.
regest_nummer 13211433 November 8
regest_beschrijving Florijs van Rijswijck, Jan Bille, Peter Damaesz., Willem Doncker, Claeus Hughenz. en Lambrecht 
Snoeyen, schepenen van Ter Heyden en Sonzeel, oorkonden, dat Dijrck van Oesterzeel, rentmeester van den heer van 
Breda, wegens achterstallige erfgrondcijns en erfjaarbede 7u5 bunder land te Sonzeel nl. Branthoec tot de Hamsche 
vaart gerechtelijk gewonnen heeft ten nadeele van Dijrck Adert Wonnenz. en de erfgenamen van Willem Woutersz. 
vrouw.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 348). Met de zegels der oorkonders in groene was, die vazn Peter Dammaesz., Willem 
Doncker en Claeus Hughenz. een weinig geschonden.
regest_nummer 16281450 Februari 3
regest_beschrijving Zebrecht van Druenen en Cornelis Laureys Jan Reymboutsz. zoon, schepenen ter Heyden, 
oorkonden, dat Katheline Wouter Jansz. dochter, vrouw van Geerijt Bernaerts, verkocht heeft aan Peter Henricxz., 
geheeten Peter heer Heynen, 4 bunder land gelegen bij Lobsdonck over de Marck tegen de Loersche vaart.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 349). Met de zegels der beide oorkonders in groene was en geschonden.
regest_nummer 16331450 Juni 9
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regest_beschrijving Zebrecht van Druenen en Cornelis Laureys Reymboutsz., schepenen ter Heyden, oorkonden, dat 
Herman Peter Moeys verkocht heeft aan Peter heer Heynen, geheeten Peter Henricxz., een gemet land op den 
Lobsdonck naast de Mark.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 349). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 16731452 April 25
regest_beschrijving Wouter van Wijsschel en Michiel Peter Damaesz., schepenen ter Heyden, oorkonden, dat 
Korstiaen Braet verkocht heeft aan Peter Heinricxz. 1½ bunder land bij Swertenbergh.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 349). Met het zegel van den eersten oorkonder in groene was en geschonden; dat van den 
tweeden verloren.
regest_nummer 17321456 Januari 31
regest_beschrijving Lambrecht Willem Snoeyenz. en Wouter van Wisschel, schepenen ter Heyden, oorkonden, dat Jan,
natuurlijke zoon van Wouter Jansz., bij vonnis gevest is in 3 bunder land op Lobsdonck beneden Zwertenberg.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 350). Met het zegel van den tweeden oorkonder en rest van dat van den eersten in groene 
was. Onderaan staat: "Simili modo altare Sancti Spiritus de Waspijc pro Wilhelmo clerico leodiensis diocesis et 
presentatur domino decano seu vicedecano christianitatis consilii Bekensis".
regest_nummer 20051476 Juli 15
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, beleent zijn secretaris Goessen van 
Romen en diens vrouw Lijsbet met 12 bunder gorsen te Zonzeel, grenzende aan de Marck en aan Crauwelsgors, tot 
betering van hun leen Hylaer, en geeft hun de gorsen van Ockenberge, groot 30 bunder, in eigendom.
regest_datering
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1512 Mei 30 (Reg.No. 2555).
regest_nb b) Afschrift in den omslag, vermeld onder Inv.No. 182.
regest_nummer 25551512 Mei 30
regest_beschrijving Broeder Jan van Bommel, prior van het klooster van Sinte-Mariëncroon te Huesden van de 
Cistercienser orde, geeft vidimus van den brief dd. 1476 Juli 15 (Reg.No. 2005).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 351). Het prioraatszegel verloren.
regest_nummer 24731506 October 28
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassouw, Vyanden, Dietz en Katzenelleboge, heer van Breda, Diest, 
Grimberghen en Huesden, verpacht aan Daniel van Leyen, Adriaen Potten en Anssem Gorijs c.s. 105½ bunder moer in 
zijn heerlijkheid Zwalue voor 70 jaar, met gebruik van alle bestaande watergangen en met de bepaling, dat alle 
geschillen door den schout van der Heyden berecht zullen worden en uit de meest gegoeden twee of drie personen 
jaarlijks gekozen zullen worden tot regeling van het bedrijf, welke den eed zullen afleggen aan het gerecht van der 
Heyden.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1507 Juni 21 (Reg.No. 2478).
regest_nummer 24781507 Juni 21
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Breda geven vidimus van den brief dd. 1506 October 28 
(Reg.No. 2473).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 352). Het zegel van Breda verloren.
regest_nummer 27601528 April 21
regest_beschrijving Anthones Jan Lambrechtsz. en Dingman Mathijs Gherijtsz., schepenen van ter Heyden, oorkonden,
dat Peter Peter Pintansz. verkocht heeft aan den graaf van Nassou de helft van een stuk land, groot 1½ bunder, 
gelegen in de Zeepten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 353). Het zegel van den eersten oorkonder verloren, dat van den tweeden in groene was.
regest_nummer 33561558 April 22
regest_beschrijving Willem Aert Henricxz. en Adriaen Godert Laurensz., schepenen ter Heyden, oorkonden, dat 
Cornelie Michiel Adriaensz. dochter en Kerstyne haar zuster, vrouw van Peter Laureys Adriaen Reynsz., aan den prins 
van Oraengiën verkocht hebben 1 bunder land in den Hertelschen akker aan den Hoochberch.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 354). Met de zegels van de oorkonders in groene was, het tweede geschonden.
regest_nummer 33571558 April 22
regest_beschrijving Willem Aert Henricxz. en Adriaen Godert Laureysz., schepenen ter Heyden, oorkonden, dat Denijs 
Cornelis Berthelsz. verkocht heeft aan den prins van Oraengiën een stuk land, geheeten de Hel, groot 1 bunder en 
gelegen in den Hertelschen akker aan den Hoochberch.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 354). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 33731560 Juli 16
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regest_beschrijving Willem Aert Henricxz. en Cornelis Adriaen Romboutsz., schepenen ter Heyden, oorkonden, dat 
Pieter Harman Aertsz. en Jenneken zijn zuster, vrouw van Boudijn Jan Molemansz., verkocht hebben aan den prins van 
Oraingiën, graaf van Nassou etc., heer van Breda etc., 2 bunder 90 roeden land, geheeten de Gravenwaert, op de 
Stuickberge.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 355). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 21081483 December 5
regest_beschrijving De notaris Johannes van Buersteden instrumenteert, dat Margareta van Laer, echtgenoote van 
Johannes van Nedervenne, ridder, burgemeester van Breda, aan haar vroeger testament eenige bepalingen toevoegt 
o.a., dat na overlijden van haar man, haar huis, geheeten Opte Laer, te Sundert onder den Hertog komen zal aan de 
vrouwe van Nassouwe en daarna aan het huis en den heer van Breda.
regest_datering (In domo inhabitacionis praefatorum Johannis de Nedervenne et sue coniugis testatricis in vico 
vulgariter dicto die Steenbrugstrate memorati oppidi de Breda situata …. iuxta stilum scribendi in curia et dyocesi 
Leodiensi).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 356). Met signatuur van den notaris.
regest_nb Zie H. van der Hoeven, a.w., bl. 236.
regest_nummer 13851438 November 16
regest_beschrijving De voogden van de kinderen van Johan van Scoenhoven verkoopen aan Gheerijt Jan Maesz. zoon 
den molen Te Hove te Zundert tegen 11 rijnsche guldens jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 357). Met de zegels van Wouter van Coursworm, kanunnik in de Hooge kerk van Luydick, 
Willem, burggraaf van Montenaken, heer van Graesen en Wilre, Willem van der Aa heer Goesemsz., ridders, en Aernt 
van Coursworm, bastaard; dat van Willem van Montenaken in roode, de overige in groene was; dat van Willem van der
Aa geschonden. Met transfix dd. 1497 (Reg.No. 2293).
regest_nummer 22931497
regest_beschrijving Marten Marten Bertsz. en Gheert van Buerstaden, mannen van den heer van Nassow te Zundert, 
oorkonden, dat de molen, vermeld in den brief dd. 1438 November 16 (Reg.No. 1385), waardoor deze gestoken is, aan 
den heer van Nassow is toegewezen wegens niet betaalden cijns.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 357). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 28851534 Augustus 31
regest_beschrijving Peeter Jansz. van Boxmer verklaart voor de heeren van de Rekeningen, dat er op de leggen van 
den heer in het land van Breda in 1533 slechts één valk gevangen is nl. op de legge te Zundert, die hij aan den valkenier 
Alvera heeft gegeven om mede te nemen naar Spanje, en dat de rentmeester hem betaald heeft, wat hem volgens de 
pachtvoorwaarden toekwam.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 358).
regest_nummer 25661513 Maart 22
regest_beschrijving Willem Boeykens en Henrick van den Keessel, schepenen in Breda, oorkonden, dat Kathelijn Jan 
Willemsz. dochter, weduwe van Jan Gherijt Kerstiaensz., geheeten Jannis de Jegher, verkocht heeft aan Reyner Peter 
Reynersz. een erfcijns van 14 stuivers jaarlijks uit een huis met hof in de Doelsteghe naast de Schuttersdoelen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 359). Met de zegels der oorkonders in groene was; het eerste zeer geschonden.
regest_nummer 26861521 Februari 1
regest_beschrijving Adriaen Meeus en Jan van Hoilten, schepenen in Breda, oorkonden, dat Belye Adriaen Peter 
Reynersz. dochter verkocht heeft aan Anssem Ghorijsz. een erfcijns van 3 guldens 14 stuivers uit een huis in de 
Doelstege, grenzende aan de gasthuiskamers en aan het Schuttershof, die zij geërfd heeft van haar oom Reyner Peter 
Reynersz.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 359). Met de zegels der oorkonders in groene was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 35001574 Juni 15
regest_beschrijving Jan Peeters van Dardennen en Anssem Coecxz., schepenen in de Eeninge van Rijsbergen, 
oorkonden, dat Anthonis Cornelis Snyders heeft ontvangen van Thomas Peeter Mathijsz. 150 carolusguldens, 
waarvoor hij hem een rente van 10 rijnsche guldens en 10 stuivers jaarlijks zal betalen, verzekerd op een huis te Breda 
aan den Haechdyke naast de Cuype.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 360). Met de zegels der beide schepenen in groene was, het tweede geschonden.
regest_nummer 23651500 April 3
regest_beschrijving Willem Boeykens en Florijs van der Dussen, schepenen van Breda, oorkonden, dat jan Godertsz. 
van Loemel alias Jannis heer Mathijsz. erkend heeft ontvangen te hebben van Willem van Dongen, medeschepen, wat 
deze hem schuldig was aan erfcijns van een huis in de Katerstraat.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 361). Met de zegels der beide schepenen in groene was, het tweede geschonden. Hieraan 
vastgehecht een dubbel. In dorso van een der charters een kwiteering door Janne, heer Mathijsz., voor 44 rijnsche 
guldens.
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regest_nummer 33911562 Februari 18
regest_beschrijving Adam van den Keessel en Jan Stevens, schepenen van Breda, oorkonden, dat mr. Jan de Fossez 
erkend heeft schuldig te zijn aan den prins van Oraengiën, graaf van Nassou, heer van Breda etc., een jaarlijksche rente
van 15 carolusguldens 12 stuivers en 2 ortstuivers uit een huis in de Katerstraat.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 362). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 14131440 Januari 8
regest_beschrijving Rase die Jonghe en Jan Melijs Jonghen zoon, schepenen in Breda, oorkonden, dat Wouter van 
Ghestele verkocht heeft aan Gente, vrouw van Jan Verwer, een erfcijns van 6 arnoldusguldens uit een hof en 
boomgaard met twee vijvers, gelegen bij de Schuttersdoelen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 363). Met de zegels der schepenen in groene was.
regest_nummer 6841371 Maart 5
regest_beschrijving Arndt van den Neste en Jacop die Roever, schepenen in Breda, oorkonden, dat heer Willem van 
Dronghelen, ridder, verkocht heeft aan heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, een erfcijns van 4 schellingen
en 4 penningen uit een huis aan het einde van de Steenbrugstraat.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 364). Met de zegels van de beide oorkonders in groene was, waarvan het tweede zeer 
geschonden.
regest_nummer 9471408 Januari 12
regest_beschrijving Gherijt Reysenaelden en Mercelijs Aertsz., schepenen in Breda en laten van den heer, oorkonden, 
dat Jan uit Liesch verkocht heeft aan Jacop van Meykenbroec een erfcijns van een fransche kroon jaarlijks uit een halve 
bunder land achter Eemelenberghe.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 365). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 8621398 Juli 16
regest_beschrijving Rolof en Arnd van Boudaf, schepenen van Baerle, oorkonden, dat Jan en Gherijt Eevergheer, 
natuurlijke kinderen van den zoon van heer Gherijt Ludeke, hebben verkocht aan Jan van Mechlen Maesz. een erfpacht
van 12 loopen rogge jaarlijks uit den molen te Bairle.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 366). Met de zegels der beide schepenen in groene was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 9461408 Januari 10
regest_beschrijving Bertelmeeus Ghijsbrechtsz. en Boyden Bellens, schepenen van Baerle, oorkonden, dat Heinric 
Henricxz. van Scalluynen in erfpacht heeft genomen van Jan Ghijbs diens huis en erf benevens een aantal stukken 
land, waaronder de Moelenacker, de Houtacker en de Lange Stripe, tegen 7 sester rogge jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 367). Met de zegels van de oorkonders in groene was, dat van Boyden Bellens geschonden. 
Met transfix dd. 1450 December 30 (Reg.No. 1653).
regest_nummer 16531450 December 30
regest_beschrijving Willem van Bodaff en Jan Reynersz. van der Heyden, schepenen van Baerle-Nassouw, oorkonden, 
dat Willem Geerijt Ghijbsz. verkocht heeft aan Johan, graaf van Nassouw, heer van Breda etc., de erfpacht, vermeld in 
den brief dd. 1408 Januari 10 (Reg.No. 946), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 367). Met de zegels van de oorkonders in groene was.
regest_nummer 17121455 Maart 8
regest_beschrijving Jan Reynersz. van der Heyden en Gerijt Heinrick Stoopsz., schepenen in Bairle onder den jonker 
van Nassouw, oorkonden, dat Lauwreys Jan Hillenz., geheeten Lauwreys van der Poert, van Willem Gerijtsz. in erfpacht
heeft genomen een huis met 1 bunder land te Nyhoven tegen 3 sestertiën rogge.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 368). Met de zegels der beide oorkonders in groene was. Met transfix dd. 1455 Mei 20 
(Reg.No. 1715).
regest_nummer 17151455 Mei 20
regest_beschrijving Jan Reynersz. van der Heyden en Gherit Heinrick Stoopsz., schepenen in Baerle onder den jonker 
van Nassouw, oorkonden, dat Willem Gerijtsz. verkocht heeft aan Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dyetze, heer 
van Breda, de 3 sestertiën rogge, vermeld in den brief dd. 1455 Maart 8 (Reg.No. 1712), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 368). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 481287 Maart 9
regest_beschrijving Johannes, hertog van Brabantia enz., stelt zich borg voor de 35 pond leuvensch, die Arnoldus van 
Lovanium, heer van Breda, aan zijn dochter Aleidis heeft gegeven met het recht zich daarvoor een rente te koopen uit 
de parochie Etten, 3 pond jaarlijks niet te boven gaande.
regest_datering (a. D. millesimo ducentesimo octogesimo sexto Dominica qua cantatur Oculi).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 369). Met rest van het zegel van den oorkonder in bruine was met contrazegel.
regest_nb b) Afschrift op perkament (Inv.No. 415). Op hetzelfde blad als het afschrift een afschrift van de akte dd. 1310 
December 14 (Reg.No. 109).
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regest_nb Gedrukt in Taxandria XV, bl. 265.
regest_nummer 13391435 Juli 20
regest_beschrijving Wouter van der Beversluys, Aert Thomaesz. van Wijfvliet en Aert van Tholoeysen, mannen van het 
hof van Breda, Jonaes Jansz. en Aert Jacopsz., mannen van dat van den Houte, Gherit Jansz. en Aert Schoenhout, 
schepenen van Etten, Gielis Berthelmeeusz. en Cornelis Jansz. van den Brande, schepenen in de Palen van de Hoeven 
aldaar, oorkonden, dat Jan van den Houte Godevaertsz. erkent schuldig te zijn aan de gravin van Nassow en Vyanden, 
vrouwe van de Leck en Breda, een erfcijns van 18 fransche kronen jaarlijks uit de renten, die hij heeft uit Etten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 370). De zegels der eerste twee oorkonders verloren, die der andere in groene was, waarvan
de laatste twee geschonden. In dorso: "Van den XVIII Willemsschilden, Willem de Bye".
regest_nummer 17451456 Juli 23
regest_beschrijving Jan van der Hulst en Jan die Voocht, schepenen van Etten, oorkonden, dat Dirick Henricxz. van 
Oekel verkocht heeft aan Katheline Laureys Henricxz. dochter 1 halster rogge jaarlijks aan erfcijns, gevestigd op een 
halven bunder weiland.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 371). De zegels der beide oorkonders verloren.
regest_nummer 26391517 October 8
regest_beschrijving Jan Cornelis Backersz. en Jacop Thomaesz., schepenen in de Palen in het Hoevensche te Etten, 
oorkonden, dat Jacop Pieter Maessz. verkocht heeft aan Cornelis Pieter Joonenz. een rente, groot 4 gld. jaarlijks, 
gevestigd op 1 bunder weiland op Ettenlaecke naast het Liesbosch, losbaar met den penning 16.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 372). Het zegel van den eersten oorkonder verloren, dat van den tweeden in groene was.
regest_nummer 24701506 Maart 12
regest_beschrijving Heynrick, graaf van Nassouw, Vyanden en Katzenelleboghe, heer van Diest, Heusden etc., sluit een
overeenkomst met decanes, jonkvrouwen en gemeen kapittel van Thoren, waarbij hij belooft 24 rijnsche guldens 
jaarlijks te betalen tot afkoop van de tienden uit den polder Zwertenberch, groot c. 250 bunder, gelegen tusschen 
Etten, de Hage en Sevenbergen en door hem ter bedijking verkocht aan de inwoners der beide eerst genoemde 
dorpen.
regest_datering
regest_nb Afschrift door den notaris Jacobus Halen (Inv.No. 373).
regest_nb Zie J. Habets, Archieven van het Kapittel der hoogadellijke Rijksabdij Thorn, 1e deel, Reg.No. 502.
regest_nummer 25521512 Januari 14
regest_beschrijving Johannes van Mera, notaris, verklaart ontvangen te hebben van Henricus, graaf van Nassouw, 50 
stuivers behalve de 2 rijnsche guldens, die hij reeds van dezen gekregen heeft voor zijn moeite in zake de overdracht 
van de tienden van Zwartenberge.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 373).
regest_nummer 24691506 Maart 22
regest_beschrijving Decanes en gemeen kapittel van O.L.V. kerk te Thooren doen ten behoeve van Heynric, graaf van 
Nassouw en Vyanden, heer van Breda, afstand van de tienden uit den polder Zwertenberch tegen betaling van 24 
rijnsche guldens jaarlijks.
regest_datering (Thooren).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 373). Het zegel van het kapittel verloren.
regest_nb b) Afschrift op perkament (Inv.No. 373).
regest_nummer 18901465 Mei 11
regest_beschrijving Paulus, paus, wijst erop, dat in zaken, betreffende vervreemding van goederen, de gedelegeerden 
alleen het nut van de kerk voor oogen moeten hebben en onomkoopbaar moeten zijn op straffe van excommunicatie 
voor de lagere geestelijken en een jaar schorsing en vergoeding van de veroorzaakte schade voor bisschoppen, en 
gelast deze bepaling voor het vervolg in alle commissiebrieven op te nemen.
regest_datering (Rome apud Sanctum Petrum anno etc. quinto Idus May).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1507 Februari 8 (Reg.No. 2490).
regest_nummer 24901508 Februari 7
regest_beschrijving Julius, paus, draagt, onder aanhaling van den brief dd. 1465 Mei 11 (Reg.No. 1890), hierin 
opgenomen, aan den abt van Beata Maria te Parc en aan den deken van St. Petrus te Lovanium op, goed te keuren de 
overeenkomst, gesloten tusschen Henricus, graaf van Nassauw, en decanes en kapittel van het wereldlijke stift Beata 
Maria te Thoren, waarbij het kapittel aan den graaf, ter vergoeding van de onkosten van de bedijking, de tienden en 
novale tienden afstaat uit den polder Zwartenberch, gelegen te Etten of in Meerters alias de Hage bij de stad 
Sevenberge, groot c. 250 bunder, tegen betaling van 24 rijnsche guldens jaarlijks.
regest_datering (Rome apud Sanctum Petrum a.D. millesimo quingentesimo septimo, septimo Idus Februarii 
pontificatus nostril anno quinto).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 373). Met looden zegel van den paus.
regest_nb b) Opgenomen in den brief dd. 1510 Juni 25 (Reg.No. 2524).
regest_nummer 24971508 October 23
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regest_beschrijving De notarissen Johannes van Vuchscoet en Philippus Nouts instrumenteeren, dat mr. Jaspar van 
den Dijck, zanger en kanunnik van Sint Servaes te Maestricht, pastoor van de kerk te Etten, met Henrick, graaf van 
Nassouw en Vyanden, heer van Breda etc., is overeengekomen, dat, wanneer hij zijn proces tegen decanis en kapittel 
van Thooren over de tienden van Zwertenberch wint, hij zich tevreden zal stellen met de 24 rijnsche guldens jaarlijks, 
die de graaf nu aan de abdij betaalt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 373). Met signatuur van beide notarissen.
regest_nummer 25241510 Juni 25
regest_beschrijving Arnoldus Wyten, abt van het klooster van de H. Maagd te Parc bij Lovanium, en mr. Adrianus 
Florentiusz. van Trajectum, professor in de theologie, deken van St. Petrus te Lovanium, pauselijke commissarissen, 
geven in opdracht van paus Julius II dd. 1508 Februari 7 (Reg.No. 2490), hun overhandigd door Johannes de Vuchscoet,
procureur van Henricus van Nassouw, en hierin opgenomen, aan Henricus graaf van Nassouw Vyanden, Ditz en 
Katzenelleboge, heer van Breda, Diest, Huesden etc., en aan decanes en kapittel van beide seksen van het wereldlijke 
stift Beata Maria te Thoren toestemming tot de overeenkomst, door hen aangegaan over verkoop door het stift van 
de tienden te Swartenberch tegen 24 rijnsche guldens jaarlijks, waarvoor graaf Henricus het stift bovendien nog als 
onderpand heeft toegewezen een erfpacht, groot 17 pond 19 schellingen 3 oortjes, uit de parochie Etten.
regest_datering (Lovanii in domo nostro Adriani decani antedicti in camera communi ibidem).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 373). Met de zegels der oorkonders, het eerste in groene, het tweede in roode was, beide in 
blikken doozen en met onderschrift van den notaris Johannes de Mera.
regest_nummer 12201426 Maart 10
regest_beschrijving Wieric die Reede en Heinric van Chame, schepenen van Ghilze, en Jan van Hoesenhout en 
Thomaes Claeus, schepenen van Dongha, oorkonden, dat Mechtelt Empens dochter en haar zoons Jan en Roelof mede
voor hun broeders en zusters erkend hebben schuldig te zijn aan IJde Empens dochters 7½ loop rogge jaarlijks aan 
erfpacht uit 7∕4 bunder land in de Ghilzer wucht in de Saren, 3∕4 bunder in den Acker en 2½ bunder.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 374). Met de zegels der vier schepenen in groene was.
regest_nummer 11841423 November 18
regest_beschrijving Jan van der Wymaer en Jan Maerberchs, mannen van den heer van Oesterhout uit het huis van 
Stryen, oorkonden, dat Peeter en Faes van der Achter aan Rumbout Jan Mychielsz. als onderpand voor 22 loopen 
rogge jaarlijks 5½ loop hebben toegewezen uit een stuk land in de Vooert bij Popendonc.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 375). Met de zegels der oorkonders in groene was, het eerste geschonden. In dorso staat, 
dat de graaf van Nassau 18 van de 22 loopen rogge bezit sinds 1457.
regest_nummer 27871530 Juni 12
regest_beschrijving Clara Bockx verklaart door den rentmeester van Breda voldaan te zijn van de koopsom van den 
cijns van Strijen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 376).
regest_nummer 18691463 December 14
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dietze, heer van Breda, vergunt Jan Goetgebuer, bij niet 
betaling van den cijns van Stryen door de cijnsplichtigen, welke cijns deel uitmaakt van de koopsom van een stuk land,
door den graaf gekocht van Jans overleden broeder Jacop, beslag te leggen op hun goederen en de helft van de boeten
voor zich te behouden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 376). Het zegel van den oorkonder verloren. Het charter is gestoken door een lijst van de 
cijnsen. Met twee transfixen dd. 1479 Juni 15 en 1530 April 22 (Reg. Nos. 2059 en 2783).
regest_nummer 20591479 Juni 15
regest_beschrijving Henrick Nout Oenolfsz. en Merten Merten Beertsz., schepenen in de Eeninge van Rijsbergen, 
oorkonden, dat Aert Aertsz. van Meerssel en Aechte Willem Ysacx dochter, vrouw van Jan Jannis Aertsz., verkocht heeft
aan Marck Jacop Kocxz een cijns van 26 schellingen leuvensch jaarlijks, vermeld in den brief dd. 1463 December 14 
(Reg.No. 1869) en in de lijst, waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 376). Met de zegels der oorkonders in bruine was. Met transfix dd. 1483 April 29 en 1530 
April 22 (Reg. Nos. 2101 en 2783).
regest_nummer 21011483 April 29
regest_beschrijving Cornelis Witbols en Claeus Peter Batensz., schepenen in de Eeninge van Rijsbergen, oorkonden, 
dat Marck Jacop Kocxsz. verkocht heeft aan Jan Reyners van der Byestraten den cijns, vermeld in den brief dd. 1479 
Juni 15 (Reg.No. 2059), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 376). Met losgeraakt bovenstuk van het zegel van Cornelis Witbols in groene was; dat van 
Claeus Peter Batensz. verloren.
regest_nummer 27831530 April 22
regest_beschrijving Otte van Bruheze en Cornelis Anthonis Mattheeusz., schepenen in Breda, oorkonden, dat 
Ancelmus Bocx Ancelmusz. heeft verkocht aan den graaf van Nassou den cijns, vermeld in de brieven dd. 1463 
December 14 en 1479 Juni 15 (Reg. Nos. 1869 en 2059), waardoor deze gestoken is.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 376). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 7701386 Juni 14
regest_beschrijving Notaris Walterus van Bavel van Mons Sanctae Gertrudis instrumenteert, dat hij, op verzoek van 
Wilhelmus van Oesterhout, een akte heeft gemaakt van een stuk, hem door Jacobus Lam, priester, officialis foraneus 
in het dekenaat Beka eenerzijds, en Theodoricus van Oesterhout, ridder, Johannes van Ghestel en Theodericus Voghel, 
priesters, Johannes Back Bertoldusz., Petrus van Gagheldonc, Robbertus van Wisschel en Nycholaus Boeyken 
anderzijds, overhandigd en bezworen, inhoudende een getuigenis van bovengenoemde personen, dat de heeren van 
tZanttreyn de tienden van het Nonnenbrueck, hun door den heer van Oesterhout in eigendom gegeven met verzoek, 
die van hen in pacht te mogen ontvangen, aan dezen in pacht gegeven hadden op voorwaarde, dat de pacht iedere 3 
jaar vernieuwd zou worden, aangezien de pachter een wereldlijk persoon was; dat genoemde heeren hem gezegd 
hadden, dat zij over een honderd gulden of twee geen oneenigheid met hem zouden krijgen, wanneer hij maar hun 
klooster vriendschappelijk gezind bleef en hun goederen in Oesterhout beschermde, zoodat getuigen niet gedacht 
hadden, dat er een geschil over de driejaarlijksche verlenging zou kunnen ontstaan.
regest_datering (in villa de Ghilse in domo Laurencii dicti Jonghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 377). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 6941373 Januari 6
regest_beschrijving Jacob die Rover en Thomaes Thomaesz., schepenen van Breda en leenmannen, oorkonden, dat 
Jacob van der Honsdonc tegen 7 viertel rogge jaarlijks in erfpacht heeft genomen van Kateline jong Claeus' dochter van
Oekele en haar man Jacob den Rover, bastaard, de helft van de hoeve "Te Eyndoven" (in Princenhage) nl. de helft van 
het huis, 3 loopen zaad land en van de beemden, gelegen bij de Weeghrese.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 378). Met weinig geschonden zegels van de beide oorkonders in groene was. Met transfix 
dd. 1426 Januari 13 (Reg.No. 1218).
regest_nb De hoeve Eyndoven werd door den heer van Gageldonk in leen uitgegeven (Zie G.C.A. Juten, De parochiën 
in het bisdom Breda, bl. 3).
regest_nummer 12181426 Januari 13
regest_beschrijving Jan Berthelmeeusz. en Aerdt de Rover, schepenen van de Haghe, en Willem van Nyspen, man van 
Breda, oorkonden, dat Johanne Gherijts dochter van Santen, vrouw van Jan Rijckaert, verkocht heeft aan den heer van 
Breda 6 viertel rogge jaarlijks uit de 7 viertel rogge jaarlijks, vermeld in den brief dd. 1373 Januari 6 (Reg.No. 694), 
waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 378). Met de zegels van de oorkonders in groene was, waarvan die der eerste twee 
geschonden.
regest_nummer 831300 Juli 22
regest_beschrijving Raso van Gavere, heer van Liederke en Breda, geeft als huwelijksgift aan zijn vrouw Hadewych, 
dochter van heer Wilhelmus, in leven heer van Strine, 5000 pond zwarte tournooizen, waarvoor hij als onderpand 
aanwijst het dorp Oesterhout, dat hij van zijn broeder Gerardus van Liedekerke heeft verkregen, Hulsdonc of 
Rosendale en zijn goederen in Nispen en Woude.
regest_datering (in festo Beate Marie Magdalene).
regest_nb Gelijktijdig afschrift op perkament (Inv.No. 379). In dorso: "Copie vander goedinge van de vrouwe van 
Rossendalle".
regest_nb Gedrukt in Taxandria XXXII, bl. 122.
regest_nummer 9361407 Januari 1
regest_beschrijving Engelbrecht van Nassau komt ten overstaan van raadslieden van den hertog van Brabant overeen 
met Jan van Coudenberge, ridder, dat deze alle inkomsten uit de goederen, die wijlen de vrouwe van Liedekerke bezat 
te Rosendale en die leenroerig zijn aan de jonkvrouw van de Leck, innen zal over de termijnen van Kerstmis l.l. tot 
kerstmis 1408 om zoodoende haar testament uit te voeren, van welke overeenkomst partijen elkaar brieven zullen 
geven.
regest_datering (opten Jairsdach int jair MCCCC ende sesse na der costumen 'sHoofs van Cameric).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 379).
regest_nummer 18701463 December 29
regest_beschrijving Lambrecht Lambrechtsz. en Henrick Goortsz., schepenen in het vaartgerecht van Rosendale, 
oorkonden, dat Henrick van Smaelvoert genaamd De Cock heeft verkocht aan Lambrecht Adriaensz., die er vervolgens 
met Cornelis Peck in gevest is, ¾ van zijn aandeel in de moeren, gekomen van de abdij Tongerloo, met ¾ van dat in de 
vaart, in het huis, staande op het hoofd, en in dat op Bleyenborch, in een aantal stukken land, in de moeren, gekomen 
van den jonker van Nassouwen en in 64 schuiten, met de verplichting jaarlijks aan den graaf van Nassouw te betalen 
¾ van 10 rijnsche guldens voor de vaart en van 20 leeuwen voor de anthoofden, alles voor 8500 last turven, te leveren 
binnen 20 jaar, waarna wordt overeengekomen, dat Jan van Overhof van Cornelis Peck alle lasten zal overnemen, 
waarvoor hij in de winst zal deelen.
regest_datering (Tsanderdaechs na Alder kinderen dach int jaer ons Heeren duysent vierhondert vierentsestich na den 
stijl tsHoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 380). Met de zegels van Lambrecht Lambrechtsz., Jan van Overhof en Lambrecht Adriaensz. 
in groene was; die van Henrick Goortsz., Henric van Smaelvoert en Cornelis Peck verloren. Gecancelleerd. In dorso: 
"Voir Jan Overhof met sijnder partye".
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regest_nummer 27071523 Januari 30
regest_beschrijving Jan Jan Woutersz. zoon en Cornelijs Buenen, schepenen van Rosendael, oorkonden, dat Jan Claes 
Colen, smid, verkocht heeft aan Margriet, weduwe van Jan Loncken, een rente, groot 20 stuivers jaarlijks uit een huis in
de Oiststraat, losbaar met de penning 16.
regest_datering (na scriven sHoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 381). Met de zegels der beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 27291525 April 12
regest_beschrijving Cornelijs Pietersz. en Pier Andriesz., schepenen van Rosendale, oorkonden, dat Jacop Michielsz., 
messenmaker, verkocht heeft aan Margriet, weduwe van Jan Loncken, een rente, groot 20 stuivers jaarlijks, uit een 
huis in de Oiststraat, losbaar met den penning 16.
regest_datering (na scriven sHoofs van Ludic).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 381). Met zegel van Pieter Andriesz. en rest van dat van Cornelijs Pietersz. in groene was.
regest_nummer 28831534 Juni 1
regest_beschrijving Jan van der Leck en Gillis Bras, schepenen van Rosendael, oorkonden, dat Willem Henrijck Norijs 
verklaard heeft schuldig te zijn aan Jacobmyne Mathijs Tholeners 6 gulden jaarlijks, gevestigd op 2 gemeten land, 
geheeten de Dorenbosch en gelegen te Calsdong, losbaar met den penning 16.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 382). Aan den voet verklaring van Ch. de Sallengres, klerk van den rentmeesters van 
Steenbergen, dat hij het oorspr. van den Domeinraad heeft ontvangen om zich in rechte mede te behelpen en het zoo 
spoedig mogelijk zal teruggeven dd. 1565 Februari 17, Luikschen stijl.
regest_nummer 14041439 Juli 10
regest_beschrijving Dyerck Aernt Wonnen zoon en Aernt Sebrechtsz. van Diest, schepenen ter Heyden, oorkonden, dat
Jan Claeus Snacxz. in erfcijns genomen heeft van Jan Dyerck Aernt Wonnen zoons zoon 2 bunder land, gelegen bij 
Cluppelenbosch, tegen 3½ gouden arnoldusgulden jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 383). Met de zegels der oorkonders in groene was. Met transfix dd. 1440 Februari 9 (Reg.No.
1418).
regest_nummer 14181440 Februari 9
regest_beschrijving Dyerck Aernt Wonnen zoon en Aernt Sebrechtsz. van Diest, schepenen ter Heyden, oorkonden, dat
Jan Dyerck Aernt Wonnen zoons zoon verkocht heeft aan Lijsbet Aerts dochter van Backenbrugge den erfcijns van 3½ 
gouden arnoldusgulden jaarlijks, vermeld in den brief dd. 1439 Juli 10 (Reg.No. 1404), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 383). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 20311478 Maart 1
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouwe en Vianden, heer van Breda, verkoopt aan zijn moeder Maria van
Loon, gravin van Nassouw etc., een rente van 23 rijnsche guldens jaarlijks, gevestigd op zijn goederen te Zonzeel en op 
den Zwartenberge onder Etten.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 384). Door het oorspr. was gestoken het oorspr. van den brief dd. 1478 
December 1 (Reg.No. 2046), waarvan het afschrift op hetzelfde blad is geschreven als het bovengenoemde, evenals het
afschrift van de akte dd. 1486 Juni 12 (Reg.No. 2150).
regest_nummer 20461478 December 1
regest_beschrijving Maria van Loen, gravin van Nassouw, Vianden en Dietze, vrouwe van Breda, geeft aan Katherina, 
dochter van Johan bastaard van Nassouw, de rente, vermeld in den brief dd. 1478 Maart 1 (Reg.No. 2031), waardoor 
deze gestoken is, met bepaling, dat, wanneer Katherina zonder nakomelingen sterft, de rente vervalt aan de 
geestelijke arme personen, wonende in de poort van Valckenberge.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 384). Geschreven op hetzelfde blad als de afschriften van de brieven dd. 1478 
Maart 1 en 1486 Juni 12 (Reg. Nos. 2031 en 2150).
regest_nummer 21501486 Juni 12
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouwe en Vianden, heer van Breda, bevestigt den koop van 4 sestertiën 
rogge jaarlijks, verzekerd op een onderpand te Bairle in Jan Blocx leen en van hem (Engelbrecht) in leen gehouden, 
door zijn moeder, Maria van Loen gedaan ten behoeve der arme maagden en weduwen, wonende te Breda in de 
Katerstraat in de poort van Valckenberge, die er mede beleend worden.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 384). Geschreven op hetzelfde blad als de afschriften van de brieven dd. 1478 
Maart 1 en December 1 (Reg. Nos. 2031 en 2046).
regest_nummer 221269 Augustus 30
regest_beschrijving Arnoldus van Lovanium, heer van Breda, en Elisabeth, zijn vrouw, beleenen Egidius van Breda en 
zijn vrouw Maria met 20 pond leuvensch jaarlijks uit den tol aldaar, totdat zij ze hun uit land zullen bewijzen.
regest_datering (in crastino Decollationis Beati Johannis Baptiste).
regest_nb Authentiek afschrift einde 16e eeuw (Inv.No. 385).
regest_nb Gedrukt bij mr. A.A. Kleyn, Gesch. van het land en de heeren van Breda, bl. 114.
regest_nummer 1191313 April 29
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regest_beschrijving Philips, heer van Liedekerke en Breda, geeft zijn broeder Segher, heer van Boulaer, als erfdeel van 
hun broeder Raes 500 pond jaarlijks, die hij hem bewijst op Souteland, en een aantal cijnsen en tienden in het land van
Breda.
regest_datering (des Sondaechs vor Sente Philips ende Sente Jacops dach dat men seit Meydach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 386). Met groot zegel van den oorkonder in bruine was, beschadigd, en met contrazegel.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1321 Augustus 21 (Reg.No. 148).
regest_nummer 1481321 Augustus 21
regest_beschrijving Heinric, abt van het klooster St. Adriaen te Ghierondsberge, geeft vidimus van den brief dd. 1313 
April 29 (Reg.No. 119).
regest_datering (sFriëndaechs nà Onser Vrouwen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 386). Het zegel van den abt verloren.
regest_nummer 5861360 Februari 11
regest_beschrijving Kateline van Baylleul en haar echtgenoot, Domnijc die Roec, verkoopen de helft van een rente, 
groot 500 pond zwarte tournooizen jaarlijks, gevestigd op Breda, haar aanbestorven van haar moeder, Machteld van 
Liedkerc, vrouwe van Boenlaer en Roysoet, en in leen ontvangen van heer Philips, heer van Liedkerc en Breda, aan 
heer Jan van Polanen, heer van de Leck en Breda, ten behoeve van zijn zoon Heinryc uit zijn huwelijk met Mechteld van
Rotselaer, waarvoor zijn zoon Jan uit zijn huwelijk met Oede van Hoern, Heinryc een gelijkwaardige rente, gevestigd op
een ander onderpand in Brabant, als leen zal toewijzen.
regest_datering (des Woensdaghes voer Papen Vastelavond na der maniere des Hoefs van Ludijc).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 386). Met de zegels van de oorkondster (geschonden) den oorkonder, en de leenmannen 
van Breda, Diedric Starke, Jacob die Roever (geschonden), Jonaes van der Elst en Aerndt van den Neste (geschonden), 
alle in bruine was, dat van Gielys van den Wijnghaerde verloren.
regest_nummer 9141404 Mei 23
regest_beschrijving Engelbrecht, jonkgraaf van Nassauwe, heer van de Leck en Breda, en Johanna beleenen Goshen 
Steecken met een rente, groot 30 rijnsche guldens jaarlijks uit het land van Breda.
regest_datering (feria sexta proxima post festum Penthecostis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 387). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 19531473 Mei 15
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dietze, heer van Breda, vergunt den kapelaans van de kerk 
te Breda om het oude schild jaarlijks, hun voor het jaargetijde van zijn moeder bewezen uit 4 bunder land in de Haghe, 
welk land deken en kapittel wegens achterstalligheid verworven en verkocht hebben, te beuren uit de renten van het 
land van Breda, totdat een nieuw onderpand zal gegeven zijn.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 388). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was; dat van deken en kapittel 
verloren.
regest_nummer 19801475? Januari 13
regest_beschrijving Jehan de Hornes, heer van Boxtel, vraagt den graaf van Nassau, onder toezending van een vidimus
van den rentebrief dd. 1463 Juli 1 (Reg.No. 1781), ervoor te zorgen, dat Breda hem de achterstallige rente betaalt.
regest_datering (A Boxstel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 389).
regest_nb Jan van Horne werd heer van Boxtel door zijn huwelijk met Anna van Ranst, dat in 1472 plaats had. Haar 
vader Hendrik van Ranst was nog heer in 1474.
regest_nummer 18601463 Juli 1
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en gemeente van Breda verkoopen aan heer Wouter Bauw van den 
Eechove, ridder, heer van Vriemde, gedurende zijn leven en daarna erfelijk aan heer Henrick van Ranst, ridder, heer van
Boxtel en Kessel, en rente, groot 150 rijnsche guldens jaarlijks, losbaar met den penning 18.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1470 September 16 (Reg.No. 1937).
regest_nummer 19371470 September 16
regest_beschrijving Broeder Macharius Loenman, prior van het klooster der Predikheeren in Buscumducis, geeft 
vidimus van den brief dd. 1463 Juli 1 (Reg.No. 1860).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 389). Met rest van het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 31271546 September 21
regest_beschrijving Kaerle, Roomsch keizer enz., oorkondt, dat het Leenhof van Brabant op verzoek van Jan, heer van 
Mérode, en Claude Bouton, heer van Corbaron, als mombers van Willem, prins van Oraignen, heer Jasper de Mol, 
ridder, heer van Oetingen, momber van Palamedes, natuurlijken zoon van René van Chalon, prins van Oraignen, heeft 
beleend met een rente, groot 1500 pond jaarlijks, aan Palamedes door zijn vader vermaakt, en met de heerlijkheid 
Breda als onderpand.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 390). Met geschonden zegel met contrazegel van den oorkonder in roode, en dat van Peter 
Middelborch, secretaris en bewaarder van de leenregisters van Brabant, in roode, die van Jan van Wailhem mr. Jansz. 
en Karel van der Noot Anthonijsz. in bruine was; dat van Jacop de Kempenere verloren.
regest_nummer 28901535 Maart 1
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regest_beschrijving Kaerle, Roomsch keizer enz., oorkondt, dat heer Lauwereys du Blioul, ridder, raad en griffier van de
orde van het Gulden Vlies, als procureur van Henrick, graaf van Nassou, enz., heer van Breda, enz., ridder van de 
bovengenoemde orde, eersten en groot kamerling, voor het Leenhof van Brabant met toestemming van heer Jasper 
de Mol, ridder, heer van Oetingen, als curator van René van Nassou, prins van Oraignen, heeft verkocht aan Marie van 
Hamele, weduwe van heer Willem van Croy, markgraaf van Arsschot, een rente, groot 200 car. guldens jaarlijks, 
losbaar met den penning 20, gevestigd op Breda, Zichen, Grimbergen en den water- en veetol met de doorvaart in de 
stad Diest, waarop de koopster met de rente en de onderpanden is beleend.
regest_datering (Bruessel duysent vijfhondert ende vierendertich na costume van scrivenen ons Hoofs van Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 391). Met geschonden zegel van de oorkonder met contrazegel en geschonden zegel van 
Adam Bouduwijns, leenman en secretaris van den Raad van Brabant, in roode was; de zegels van de leenmannen Peter
du Fief en Marcelys van Ymmerssele verloren, dat van Arnt van Bakerem in bruine was en geschonden.
regest_nb Dit charter is het exemplaar, dat graaf Hendrik zelve ontving; het exemplaar van de gravin van Aerschot is 
bij de aflossing in het jaar 1719 ingeleverd en bevindt zich dus ook in het archief van den Domeinraad (Oude Inv., fol. 
68, No. LVII).
regest_nummer 28501533 Maart 13
regest_beschrijving Kaerle, keizer etc., oorkondt, dat Henrick van Nassou, markgraaf van Cenettes enz., heer van Breda
enz., en zijn zoon René, prins van Oraignen, ten overstaan van het Leenhof hebben verkocht aan Anthonis de Puttere 
een rente, groot 50 car. guldens jaarlijks, losbaar met den penning 18 en gevestigd op de heerlijkheden Breda en 
Grijmbergen, waarna deze met de rente beleend is.
regest_datering (Bruessel duysent vijfhondert ende tw[ee ende dertich] nae costume van scrivene ons hoofs van 
Brabant).
regest_nb Authentiek afschrift van 1533 Augustus 20 (Inv.No. 392). In dorso: "Copie van de rentebrieven bij den heere 
van der Vere vercoft toe Bruessel ao XXXII".
regest_nummer 28511533 Maart 13
regest_beschrijving Kaerle, keizer etc., oorkondt, dat Henrick, graaf van Nassou enz., heer van Breda enz., en zijn zoon 
René, prins van Oraignen, ten overstaan van het Leenhof hebben verkocht aan Hector van Grijmberghen geheeten van
Edinghen, een rente, groot 100 car. guldens jaarlijks, losbaar met den penning 18, gevestigd op de heerlijkheden Breda 
en Grimberghen, waarna deze met de rente is beleend.
regest_datering (Bruessel duysent vijffhondert ende tweeëndertich nae costume van scrivene ons Hoofs van Brabant).
regest_nb Authentiek afschrift van 1533 Augustus 30 (Inv.No. 392). In dorso: "Copie van de rentebrieven bij den heere 
van der Vere vercoft toe Bruessel ao XXXII".
regest_nummer 22541495 Maart 17
regest_beschrijving De Groote Raad verleent aan Philippe de Bourgoingne, heer van Bevres en Vere, en Wolfganck, 
heer van Polhain, akte van willige condemnatie met betrekking tot de overeenkomst, door hen gesloten betreffende 
de verdeeling van de nalatenschap van den overleden heer van Vere, volgens welke de heer van Bevres aan zijn 
dochter Jehenne, vrouw van Wolffganck van Polhain, een rente van 200 pond jaarlijks zal geven uit de heerlijkheid 
Nisse op Zuytbevelandt.
regest_datering (Malines mil quatre cens quatrevings et quatorze).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 392).
regest_nb b) Opgenomen in den brief dd. 1501 Juni 26 (Reg.No. 2395).
regest_nummer 23131499 Maart 4
regest_beschrijving Anthonis, groote bastaard van Bourgoingne, graaf van der Roche in Ardenen en van Guynes, heer 
van St. Minhault, als grootvader en voogd van de kinderen van wijlen heer Phelippes van Bourgoignen, heer van 
Beveren en Vere etc., Anna van Borselen, douairière van Beveren, vrouwe van der Vere, als moeder en Anna, bastaard 
van Bourgoignen, douairière van Ravestain, vrouwe van Duvelant, Sommelsdijck etc., en Jan, heer van Berghen, 
Walhain etc., toeziende voogden eenerzijds, en Jan, heer van Cruningen, Heynvliet, Pamele etc., anderzijds, maken 
huwelijksvoorwaarden voor Joos van Cruningen en Charlote van Bourgoignen.
regest_datering (Brugge duyst vierhondert acht ende tnegentich na den scriven 's Hoofs van Hollant).
regest_nb Afschrift op perkament (Inv.No. 392).
regest_nummer 23741500 Juli 25
regest_beschrijving Woulffgang, heer van Polhain, ridder, raad en kamerling van den Roomsch koning, gouverneur-
generaal van Austrice, en zijn vrouw, Jehenne van Borsele, benoemen procureurs voor den verkoop van hun goederen 
in Zeelande.
regest_datering (Wyenne).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1501 Juni 26 (Reg.No. 2395).
regest_nummer 23941501 Juni 18
regest_beschrijving Phelippe, aartshertog van Austrice, hertog van Bourgoingne etc., geeft Wolffgang, heer van 
Polhain, en Jehenne van Borsele, zijn vrouw, toestemming een rente van 200 pond jaarlijks, die zij hebben uit de 
heerlijkheid Nisse op Zuytbevelandt, te verkoopen aan Floris van Borsele, ridder, heer van Cortkene.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1501 Juni 26 (Reg.No. 2395).
regest_nummer 23951501 Juni 26
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regest_beschrijving Joes Adriaensz. van der Hooghen, Jacop van der Boede, Jan Adriaensz. van Hamerstede en Huge 
Pietersz. Scotte, mannen van de grafelijkheid van Zeelant, oorkonden, dat de procureurs van Woulffganck van Polhain 
en zijn vrouw Janne van Borssele volgens volmacht dd. 1500 Juli 25, octrooi dd. 1501 Juni 18 en een overeenkomst dd. 
1495 Maart 17 (Reg. Nos. 2374, 2394 en 2254), hierin opgenomen, hebben verkocht aan Floris van Borssele, ridder, heer
van Cortkene, de rente, genoemd in die brieven.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 392). Met geschonden zegel van Jan Adriaensz. van Hamerstede in roode was, de zegels der 
drie andere oorkonders verloren.
regest_nummer 28531533 Maart 19
regest_beschrijving Charles, keizer etc., en de Geheime Raad verleenen Adolf de Bourgoigne, heer van Bevres, 
admiraal, akte van willige condemnatie ten aanzien van zijn belofte, aan Henry, graaf van Nassou, heer van Breda, en 
René, prins van Orenges, zijn zoon, gedaan en vermeld in den brief dd. 1533 Maart 17 (Reg.No. 2852), hierin 
opgenomen.
regest_datering (Bruxelles mil cincq cens trente et deux).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 392). Het zegel van den keizer verloren.
regest_nummer 28521533 Maart 17
regest_beschrijving Burgemeester, schepenen en raad van Bruxelles oorkonden, dat Adolf de Bourgoingne, heer van 
Bevres en Vere, admiraal etc., belooft de renten, die Henri, graaf van Nassou, markies van Zennettes, heer van Breda, 
en diens René, prins van Orenges, ten zijnen behoeve verkocht hebben aan verschillende personen en gevestigd op 
hun goederen ten bedrage van 564 pond jaarlijks, binnen 8 jaar te zullen aflossen en hun schadeloos te zullen stellen, 
waarvoor hij procureurs aanstelt.
regest_datering (mil cinc cens trente deux stil de Brabant).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 392). Met het zegel ten zaken in groene was. Met vier transfixen dd. 1533 Juni 23 en 25, 
Juli 4-9 en September 3 (Reg. Nos. 2857-2859 en 2864).
regest_nb b) Opgenomen in den brief dd. 1533 Maart 19 (Reg.No. 2853).
regest_nummer 28541533 April 4
regest_beschrijving Adolf de Bourgoingne bericht aan Jehan Paien, genaamd Hector, procureur postulant in den Raad 
van Artois te Arras, dat hij door de stad Bruxelles een akte van procuratie heeft doen verlijden ten zijnen behoeve, met 
verzoek daaraan uitvoering te geven, zoodra hij daartoe wordt aangezocht door Laurens du Blioul, heer van le Sart, 
procureur van den graaf van Nassou.
regest_datering (De Nyeuwerkercke en Duvelande l'an XXXII).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1533 Juni 23 (Reg.No. 2857).
regest_nummer 28571533 Juni 23
regest_beschrijving Bertout (à Mons), knaap, zegelbewaarder te Arras, belast met het zegelen van akten in het 
graafschap Artois, oorkondt, dat Jehan Paien, genaamd Hector, procureur van Adolf van Bourgoingne, heer van Bevres
en Vere, ridder van de orde, admiraal ter zee, heer van Boeuvry, Chocques, le Fosse, Fontes, Tournehem etc., den 
inhoud bevestigt van den brief dd. 1533 Maart 17 (Reg.No. 2852), waardoor deze gestoken is, ingevolge procuratie dd. 
1533 April 4 (Reg.No. 2854), hierin opgenomen.
regest_datering (Arras).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 392). Met geschonden zegel van Artois in groene was met contrazegel. Met drie transfixen 
dd. 1533 Juni 25, Juli 4-9 en September 3 (Reg. Nos. 2858, 2859 en 2864).
regest_nummer 28581533 Juni 25
regest_beschrijving Gouverneur, president en leden van den Raad van Arthois, gezien de brieven dd. 1533 Maart 17 en 
Juni 23 (Reg. Nos. 2852 en 2857), waardoor deze gestoken is, gelasten den eersten deurwaarder beslag te leggen op 
alle goederen van Adolf de Bourgoingne, ridder van de orde, admiraal, heer van Bevres, Vere, Beuvry Chocques, le 
Fossé, Fours, (I. Fontes), Tournehem etc.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 392). Met contrazegel van den Raad in roode was. Met twee transfixen dd. 1533 Juli 4-9, en 
September 3 (Reg. Nos. 2859 en 2864).
regest_nummer 28591533 Juli 4-9
regest_beschrijving De deurwaarder van den Raad in Arthois, doet verslag van zijn beslaglegging op de heerlijkheden 
Choques, Boeuvry, La Fosse, het leen Lacque, bestaande uit de dorpen Yberghue, Fontes en Lingehem, en Tournehem, 
toebehoorende aan Adolf de Bourgongne, ridder van de orde, admiraal, heer van Bevres etc., gedaan op verzoek van 
Henry, graaf van Nassou, markies van Zenettes etc., ridder van de orde, en zijn zoon René, prins van Orenges, en 
volgens opdracht van den Raad dd. 1533 Juni 25 (Reg.No. 2858), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 392). Met geschonden opgedrukt zegel van den oorkonder in roode was. Met transfix dd. 
1533 September 3 (Reg.No. 2864).
regest_nummer 28641533 September 3
regest_beschrijving Gouverneur, president en leden van den Provincialen Raad in Arthois, oorkonden, dat Jehan 
Payen, genaamd Hector, procureur van Adolf de Bourgoingne, ridder van de orde en admiraal, heer van Bevres Vere, 
Beuvry, Chocques, le Fosse, Fontes, Tournehem etc., berust in de beslaglegging op zijn goederen, vermeld in den brief 
dd. 1533 Juli 4-9 (Reg.No. 2859), waardoor deze gestoken is; dat Alexandre de Flers, procureur-generaal van Arthois 
haar heeft goedgekeurd en geldig verklaard voor den tijd van 12 jaar, hetgeen Jehan Morel, procureur van Henry, graaf 
van Nassou, markies van Zenettes etc. en zijn zoon Rener, prins van Orenges, hebben geaccepteerd.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 392). Met geschonden zegel van den Raad in roode was.
regest_nummer 33651559 Juli 20
regest_beschrijving Philips, koning van Castilliën enz., gelast den eersten leenvinder van het Leenhof van Brabant, 
uitvoering te geven aan het vonnis, waarbij ten behoeve van Peeter de Pottere beslag gelegd zal worden op de 
heerlijkheden Breda en Grijmbergen wegens achterstallige rente.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 392). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was, met contra-zegel.
regest_nummer 10141414 Juni 10
regest_beschrijving Jonaes Crauwel en Gherijt Jan Noutsz. zoon, schepenen van de Haghe, oorkonden, dat Mergriete 
Peeters dochter van der Hulst, weduwe van Noyte Hey en haar kinderen in erfcijns hebben genomen van deken en 
kapittel van de O.L.V. te Breda de helft van het Liesbosch tegen 24 rijnsche guldens en 2 oude tournooische grooten 
jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift 3e kwart 16e eeuw (Inv.No. 393).
regest_nummer 13971439 Mei 12
regest_beschrijving Florijs van Rijswijck en Raesse die Jonge, schepenen van Breda en laten van den heer, Gerit 
Henricxz. en Henrick Henricxz., schepenen van die Hage, en Adriaen Jan Govertsz. zoon van Zonzeel en Berthelmeeus 
Jansz., laten in het Houdt, oorkonden, dat Aerndt Maesz. van Wijfvliet en Peeter Biggen van deken en kapittel van de 
O.L.V. kerk te Breda in erfcijns hebben genomen een erf, geheeten Lyesbusch, in der Hage tegen 24 rijnsche guldens.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift 3e kwart 16e eeuw (Inv.No. 393).
regest_nummer 14681442 Maart 21
regest_beschrijving Jan van tZolle en Floris van Rijswijck, schepenen in Breda en laten van den heer, oorkonden, dat 
Gerit Henrick Koolmansz. van Aernt de Lange als rector van het Sint-Joosaltaar in de gasthuiskerk, met toestemming 
van deken en kapittel, in erfcijns heeft genomen eenige stukken weiland, samen groot 3 bunder, en een riethil bij 
Emelenberg aan de Mercke, voor welken cijns hij zijn huis en 17 bunder land, geheeten de Hoeve van Emelenge, als 
onderpand stelt.
regest_datering
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1494 Januari 28 (Reg.No. 2239), waarvan het oorspr. gestoken was door dat van
dezen brief evenals het oorspr. van dien dd. 1493 December 28 (Reg.No. 2236).
regest_nummer 22361493 December 28
regest_beschrijving Willem de Bye en Herman van Zelbach, schepenen van Breda, oorkonden, dat Jacop Volfram, 
rector van Sinte Joos' altaar in de gasthuiskerk, heeft uitgewonnen het onderpand voor de erfpacht, vermeld in den 
brief dd. 1442 Maart 21 (Reg.No. 1468), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1494 Januari 28 (Reg.No. 2239), waarvan het oorspr. gestoken was door het 
oorspr. van dezen brief.
regest_nummer 22391494 Januari 28
regest_beschrijving Willem de Bye en Herman van Zelbach, schepenen van Breda, oorkonden, dat Peter de Boeyter, 
Claus van den Corput en Jan Jansz. van Eyndtmer als dijkmeesters van den polder Emellenberge in erfcijns hebben 
genomen van Jacop Wolfram, rector van St. Joos' altaar in de gasthuiskerk, met toestemming van deken en kapittel, 
het onderpand, vermeld in de brieven dd. 1442 Maart 21 en 1493 December 28 (Reg. Nos. 1468 en 2236), waardoor 
deze gestoken is, tegen 12 rijnsche guldens 7 stuivers jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift 3e kwart 16e eeuw (Inv.No. 393). In dorso: "Littere van de rente der vijfthien 
carolusguldens ende acht st. drie oert, die rechtoir Sancti Judoci int gasthuys jaerlicke is heffende op prince van 
Oraingie fugitif".
regest_nummer 25831514 November 18
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassau, Vyanden etc., heer van Breda, Diest, Grimbergen etc., wijst Joost van 
Daelhem genaamd van Dongen, zijn zuster Cornelie van Daelhem, Katherina van Goisdorp, vrouw van Jan Herve van 
Millendorp, en haar zuster Margriete een rente toe van 40 rijnsche guldens jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheid 
Breda, ter vergoeding van zekere goederen, door hen geërfd van Joost van Heyger en aan zijn vader, graaf Johan van 
Nassou, gegeven.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift 3e kwart 16e eeuw (Inv.No. 393). In dorso van het oorspr. stond, dat 1571 Juni 22 1/3 van 
de rente is afgelost.
regest_nummer 27051522 Augustus 19
regest_beschrijving Jan Daniel Willemsz. en Dingman Mathijs Gerijtsz., schepenen ter Heijde, oorkonden, dat Gerijt 
Jansz., schepen aldaar, heeft verkocht aan Henrick van den Corput, kannunnik te Breda, een erfcijns van 2 rijnsche 
guldens en 10 stuivers jaarlijks uit een half huis met erf ter Heijde, losbaar met den penning 16.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift 3e kwart 16e eeuw (Inv.No. 393).
regest_nummer 28481532 September 25
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regest_beschrijving Jan van Hoilten en Philips Petersheeren, schepenen in Breda, oorkonden, dat Hendryne en 
Claudijn Justiniani hebben gegeven aan Henrick van de Corput en mr. Anthonis Valrant, kanunniken te Breda, als 
executeurs van het testament van Hieronimus van Oosterzeel, priester, 1/3 van de 40 rijnsche guldens jaarlijks, 
vermeld in den brief dd. 1514 November 18 (Reg.No. 2583), waarvan 3 rijnsche guldens 4 stuivers grooten brabantsch 
tot executie van het testament en het overige ten behoeve van het kapittel.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift 3e kwart 16e eeuw (Inv.No. 393).
regest_nummer 34121564 Januari 8
regest_beschrijving Jan van den Wouwer en Jan van den Berghe, schepenen van Breda, oorkonden, dat Jan van den 
Corput erkend heeft schuldig te zijn aan deken en kapittel van Breda een erfcijns van 5 rijnsche guldens uit zijn huis en 
erf in de Katerstraat.
regest_datering
regest_nb Authentiek gelijktijdig afschrift (Inv.No. 393).
regest_nummer 5841360 Januari 12
regest_beschrijving Gheryt van Pollanen, ridder, verkoopt aan zijn broeder, heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en 
Breda, een rente, groot een pond oude grooten jaarlijks uit het land van Breda, waarvan hij de helft heeft geërfd van 
den heer van Oesterhout, en de andere helft gekregen van zijn broeder, Diedryc van Pollanen.
regest_datering (des Zondaghes na Dertienden dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 394). Met het zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 10491416 Augustus 21
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, en Johanna, zijn vrouw, geven Gheerit 
van der Aa Berthout Bacsz. zoon na uitspraak van scheidslieden 32 pond jaarlijks uit de inkomsten van Breda in 
erfleen, losbaar met 300 pond.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 395). Met de zegels van de beide oorkonders en van Willem van Dailhem, heer van Dongen, 
in groene was; dat van Henrick van den Water verloren. Gecancelleerd.
regest_nummer 14911444 Januari 4
regest_beschrijving Schepenen, gezworenen en stad van Breda verkoopen aan Ermzont, weduwe van Jan van 
Wouwenberch, dochter van Willem van Daelhem, heer van Dongen, een lijfrente van 20 rijnsche guldens jaarlijks, 
welke verkoop goedgekeurd en bevestigd wordt door Johanna, gravin van Nassouwe en Vyanden, vrouwe van de Leck 
en Breda.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 396). De zegels van Johanna van Nassou en van de stad Breda verloren.
regest_nummer 19081468 Juni 23
regest_beschrijving Peter van Buyten en Gheerit Cristus, schepenen van Breda, oorkonden, dat Peter van Nedervenne 
verklaart ontvangen te hebben van Goessen van Romen, rentmeester van het land van Breda, 206 rijnsche guldens, ter
aflossing van ¼ van een rente ten laste van de stad Breda.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 397). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 19211469 Juni 6
regest_beschrijving Peter van Buyten en Gheerit Cristus, schepenen van Breda, oorkonden, dan Jan, bastaardzoon van 
Jan van den Putte, verklaart ontvangen te hebben van Goessen van Romen, rentmeester van het land van Breda, 312½
rijnsche gulden ter aflossing van de helft van een rente ten laste van de stad Breda.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 397). Met het zegel van Peter van Buyten en rest van dat van Gheerit Cristus in groene was.
regest_nummer 19701474 April 23
regest_beschrijving Henric van Ranst, ridder, heer van Boxtel en Kessel, verklaart ontvangen te hebben van Goessen 
van Romen, secretaris van den jonker van Nassouw te Breda, 2890 rijnsche guldens tot aflossing van een rente van 170
dergelijke guldens, gevestigd op de stad Breda, losbaar met den penning 16.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 398). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 27701529 Juni 24
regest_beschrijving Schout, gezworenen en schepenen van Valenchiennes oorkonden, dat Henry de Hoirnes, knaap, 
burggraaf van Berghes, heer van Wijnnocq, de overeenkomst tusschen zijn vader en Henry, graaf van Nassou, heer van
Breda, over aflossing van een rente, groot 733 pond 6 schellingen, gevestigd op het land van Breda, goedkeurt en 
eenige personen machtigt om voor den Raad en het Leenhof van Brabant en dat van Breda de rente te laten royeeren.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 399). Het zegel ten zaken van Valenciennes verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1529 Juni 26 (Reg.No. 2771).
regest_nummer 27711529 Juni 26
regest_beschrijving De Raad van Brabant geeft vidimus van de akte van procuratie dd. 1529 Juni 24 (Reg.No. 2770) en 
beveelt een ieder zich daaraan te houden.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 399). Het zegel verloren.
regest_nummer 27721529 Juni 26
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regest_beschrijving Kaerle, keizer etc., staat Jan van der Goten toe als procureur van Henrick van Hoirne, burggraaf 
van Sinte Winnocxberghe, op te treden voor den Raad en het Leenhof van Brabant en dat van Breda ter verkrijging van
willige condemnatie voor de aflossing door Henrick, graaf van Nassou, heer van Breda, van een rente, groot 733 pond 
6 schellingen, gevestigd op het land van Breda.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 399). Het zegel verloren.
regest_nummer 27731529 Juni 26
regest_beschrijving Maximilian de Hoirnes, heer van Gaesbeke en Hondscote, verklaart ontvangen te hebben van 
graaf Henry de Nassou, markies van Zenette, 12466 pond 2 schellingen ter aflossing van twee renten, samen groot 733 
pond 6 schellingen jaarlijks, gevestigd op het land van Breda.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 399). Met rest van het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 20441478 September 18
regest_beschrijving Rycout Engbrachtsz. en Henric Petersz., schepenen in Dongha, oorkonden, dat Roelof van Dalem, 
heer van Donghen, na afrekening met zijn dochter Cornelia, haar schuldig blijft 100 kronen aan achterstalligen cijns 
van haar huwelijksvoorwaarden.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 400).
regest_nummer 28811534 April 22
regest_beschrijving Philips Petersheeren en Jan van der Byestraten, schepenen van Breda, oorkonden, dat de graaf 
van Nassou aan Kerstiaen, zoon van Jan Adriaensz. Tross, en aan Mathyse Jan Adriaensz. dochter, vrouw van Laurens 
Gherijt Jansz., heeft agelost een erfcijns, groot 12 rijnsche guldens jaarlijks, die Cornelia van Donghen aan haar 
natuurlijke dochter Jutte, moeder van Kerstiaen en Mathyse, vermaakt had in mindering van de 60 arnoldusguldens, 
rentende 30 rijnsche guldens jaarlijks, Cornelia bij haar huwelijk meegegeven en die hij betaalde uit de heerlijkheid 
Dongen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 400). Met een stuk van het zegel van den eersten schepen in groene was, dat van den 
tweeden verloren.
regest_nummer 20021476 ? Mei
regest_beschrijving Engelbrecht etc. stelt Gherijt Cristus aan als waarnemend stadhouder van de leenen van Breda 
tijdens de afwezigheid van hemzelve en van Jan van der Dussen, schout van Breda, en sinds den .. van deze maand Mei
aangesteld tot stadhouder, die, wegens bezigheden in militairen dienst van den hertog, zijn functie niet vervullen kan.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 402).
regest_nb Jan van der Dussen komt als schout voor in de jaren 1464, 1472 en 1483; Gherijt Cristus als schepen in de 
jaren 1469, 1483 en 1486; in 1476 begon de laatste veldtocht van Karel de Stoute, waaraan Engelbrecht van Nassau en 
wellicht Jan van der Dussen deelnamen; Hendrik Bauw, in deze akte genoemd als drossaard van Breda, wordt bij v. 
Goor, a.w., blz. 208a in die kwaliteit vermeld op het jaar 1476.
regest_nummer 361277 Augustus 25
regest_beschrijving Arnoldus van Lovanium, heer van Breda, en zijn vrouw Elisabeth beleenen heer Nicholaus van 
Cats, ridder, met de goederen, die zij in Ossendrecht bezitten en die, welke zij verkregen hebben van Arnoldus van 
Ossendrecht en zijn zuster Margareta, beide behoudens de hooge rechtspraak.
regest_datering (ad Montem Sanctae Gertrudis feria quarta post octavam Assumptionis Beatae Mariae).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 403). Met de zegels van de oorkonders in groene was, beide met contrazegel en 
beschadigd.
regest_nb Gedrukt bij de Fremery, Suppl. op het oorkondenboek van v.d. Bergh, No. 195.
regest_nummer 6271364 April 3
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, oorkondt, dat Beatrice van Baylioel, vrouwe van 
Rousoet en Boelare, vrouw van heer Jan, heer van Fossoys, hem heeft opgedragen alle goederen, die zij had in het 
land van Breda en haar aangekomen waren van haar moeder, Mechteld van Liedekerc, vrouwe van Boelare en eertijds 
door heer Filps, heer van Liedekerc en Breda, gegeven aan zijn broeder, heer Zegher van Liedekerke, heer van Boelare, 
waarop hij er Gielijs van den Wijngaerde, drossaard van Breda, mee beleent.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 404). Met de zegels van Willem Pypenpoy, en Aernd van den Este; die van Jan van Pollanen, 
Jacob de Rover, Beatrice van Baylioel en Jan, heer van Fossoys, geschonden, en rest van het zegel van Jan van 
Kockelberghe alle in groene was.
regest_nummer 6281364 April 4
regest_beschrijving Beatrice van Baelyoel, vrouwe van Rousoet en Boelare, en haar echtgenoot Jan, heer van Fossoys, 
verklaren voldaan te zijn van den verkoop van alle goederen, die zij van Breda in leen hadden en die Beatrice geërfd 
had van haar moeder Machteld van Liedekerc, vrouwe van Boelare.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 404). Met geschonden zegel van Jan, heer van Fossoys, in groene was, dat van Beatrice 
verloren.
regest_nummer 6291364 April 23
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regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, oorkondt, dat Gielijs van den Wijngaerde, drossaard 
van het land van Breda, ten overstaan van leenmannen, aan Jans vrouw Mechteld een lijftocht heeft gegeven uit zijn 
leengoed, dat afkomstig is van Beatrice van Baylioel, vrouwe van Fossoys, Rousoet en Boelaer.
regest_datering (op Sente Jorijs'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 404). Met de zegels van Jan van Pollanen, Pauwels van der Daesdonc, Diederijc Starke en 
Aernd van den Neste in bruine, dat van Zebrecht van Ypelare in bruine was en geschonden, die van Jacob die Roever en
Jonaes van der Elste in groene was en geschonden, dat van Jan van den Houte, ridder, verloren.
regest_nummer 6301364 Mei 1
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Lecke en Breda, oorkondt, dat Gielijs van den Wijnghaerde, 
drossaard van het land van Breda, hem heeft opgedragen het goed, dat hij gekregen heeft van Beatrice van Baylioel, 
vrouwe van Fossoys, Rousoet en Boelaer, waarop hij er zijn zoon Heynric mee beleend heeft behoudens den lijftocht, 
diens Jans vrouw Mechteld eruit heeft.
regest_datering (op Sinte Philips ende Sinte Jacobs dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 404). Met de zegels van den oorkonder, en de leenmannen Jan van den Houte, ridder, 
Pauwels van der Daesdonc, Diederic Starke, Zebrecht van Ypelaer, Jacob die Roever en Arnoud van den Neste, in 
groene was; dat van Jonaes van der Elste verloren.
regest_nummer 9701410 April 27
regest_beschrijving Willem van Daelhem, heer van Donga, Gielis van den Campe, Peter van Hambroeck, Godert van 
Nedervenne, Willem van Oosterzeel, Marcelijs Arntsz., Henric van den Water, Bartelmeeus Tyeke, Arnt Maesz., Roever 
Dircsz., Jonas van der Elst en Alsteen Petersz., mannen van Breda, oorkonden, dat Herman van Selbach geheeten van 
Loe, drossaard van Breda, ten behoeve van Johanne, gravin van Nassow, vrouwe van de Leck en Breda, de 
leengoederen van wijlen Jan van den Neste in beslag heeft genomen ten nadeele van Peter en Henric van den neste.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 405). Met de zegels van de oorkonders in groene was, die van Peter van Hambroeck, Godert
van Nedervenne en Jonas van der Elst zeer geschonden, de overige weinig of niet.
regest_nummer 25651513 Februari 25
regest_beschrijving Stadhouder en mannen van leen van Breda ontzetten Jan van Donghen Willemsz. wegens 
doodslag, begaan aan Kaerle van Lyer, onderschout van Thurnout, uit zijn leengoederen en stellen den procureur van 
Henrick, graaf van Nassou, heer van Breda, in het bezit daarvan.
regest_datering (Breda na style van scriven 's Hoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 406). Met de zegels van de leenmannen Jan van Bruheze, stadhouder, Willem Boeykens, 
Gooswijn van Brecht, Cornelis van Drongelen, mr. Pauwels van Ghilze en Ghielis Ghysels, geschonden zegels van 
Godert van Nijspen, mr. Adriaen Clincker en Engelbrecht van Etten in groene was, die van Henrick van den Keessel en 
Jan de Hoghe Geldolfsz. verloren.
regest_nb Gedrukt bij H. van der Hoeven, a.w., bl. 253.
regest_nummer 19001467 April 7
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen oorkonden, dat Godevaert Petersz. van den 
Houte te tGreeven Wezele, Jan Ansems, genaamd van den Houte, oude-kleerkooper te Antwerpen, en Jan Gielysz., 
meier van Wuystmeerbeke, getuigen, dat heer Jan van den Houte de oude van Etten, ridder, vijf zoons heeft nagelaten 
n.l. heer Jan, ridder, Aert, Godevaert, Henrick en Peter, en Godevaert een zoon Jan, wonende te Wuystmeerbeke en 
eertijds heer van Etten, en Henrick een dochter Katline, weduwe van Wouter van der Meere, die een zoon heeft, 
geheeten Heinric Steenwech, waarop Jan Gielysz. verklaart erbij tegenwoordig geweest te zijn, toen Heinric Steenwech
de heerlijkheid Etten verkocht aan den jonker van Nassouwe, waarbij Jan van den Houte Godevaertsz. als gewezen 
eigenaar eveneens afstand deed met behoud van het patronaatsrecht van de kapelanie en het gasthuis te Etten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 407). Het zegel ten zaken verloren.
regest_nummer 16421450 October 6
regest_beschrijving Jan van den Houte, Robbrecht van Drongelen, Jan van Nijspen en Jan en Claes van Ringelberghe, 
leenmannen van Breda, oorkonden, dat Heinrick Steenwech verkocht heeft aan Johan, graaf van Nassouw, het gerecht
tot 3 pond in het dorp Etten, zooals zijn voorvaders van den Houte het in leen hadden, waarna Jan van den Houte 
bovengenoemd afstand heeft gedaan van alle aanspraken, die hij op genoemd gerecht mocht hebben.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 407). Met de zegels van de oorkonders in groene was.
regest_nb b) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 407).
regest_nummer 16431450 October 6
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw enz., heer van Breda, beleent Heynrick Steenwech na opdracht door zijn
moeder Katheline van den Houte, vrouw van Wouter van der Meer, vruchtgebruikster, met het gerecht tot 3 pond in 
het dorp Etten en met den hof en het goed Int Hout, zooals Kathelines vader Heinrick van den Houte deze in leen had, 
waarna Heynrick Steenwech er leenhulde voor gedaan heeft.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 407). Met zegel in roode was van den oorkonder en zegels van de leenmannen Jan van 
den Houte, Robbrecht van Drongelen, Jan van Nijspen en Jan en Claeus van Ringelberghe in groene was.
regest_nb b) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 407).
regest_nummer 691293 Maart 12
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regest_beschrijving Rase van Gavere, heer van Liedekerke en Breda, komt overeen met Agnese van Sottenghem en 
Wouter, haar zoon, aangaande de heerlijkheid en het gerecht van Hoelten, dat zij de rechtspraak tot 100 schellingen 
leuvensch zullen hebben en het recht om beden enz. te heffen.
regest_datering (in Sente Gregoris' daghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 408). De zegels van den oorkonder, zijn oom, heer Arnoud van Haersele, Jan, zijn broeder, 
en Raes Mulard, zijn neef, verloren.
regest_nb Gedrukt bij J. Habets, De archieven van het kapittel der Hoogadellijke Rijksabdij Thorn I, bl. 56, No. 63.
regest_nummer 6481368 Maart 25
regest_beschrijving Wouter van Diedegheem verkoopt aan heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, ten 
behoeve van diens zoon Willem uit zijn huwelijk met Mechteld van Rotselaer, zijn goed genaamd Holten in de parochie
van Ghilse.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 408). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 6491368 Maart 25
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, oorkondt, dat Wouter van Diedegheem voor 
leenmannen van Brabant en van Breda, aan hem heeft opgedragen de rechtspraak tot 100 schellingen leuvensch en 
verdere goederen, behoorende tot het goed Holten, voorzoover die leenroerig waren aan Breda, ten behoeve van 
Willem van Pollanen, aan wien hij Holten verkocht heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 408). De zegels van den oorkonder, Aernt van Kessel en Lambrecht van den Eyke genaamd 
van den Bossche, leenmannen van Brabant, en van Jan Wieric en Heinric Bloc, leenmannen van Breda, verloren.
regest_nummer 6501368 Maart 25
regest_beschrijving Wouter van Diedeghem verkoopt ten overstaan van leenmannen van de abdis van Thoren zijn 
goed Holten te Ghilse aan heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, ten behoeve van diens zoon Willem uit 
zijn huwelijk met Mechteld van Rotselaer.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 408). De zegels van den oorkonder en van de leenmannen Willem Starke, Jan Wieric en 
Henric Bloc verloren.
regest_nummer 6531368 Juni 6
regest_beschrijving Margriete van Hensberch, abdis van Thoren, bevestigt als leenvrouwe den verkoop van het goed 
Holten, die voor haar leenmannen heeft plaats gehad.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 408). Het zegel van de abdis verloren.
regest_nummer 1691325 Juni 26
regest_beschrijving Adelise, vrouwe van Lyedekerke en Breda, en Gherart, heer van Rassenghem, Lens, Lyedekerke en 
Breda, als haar voogd beleenen Willem van Duvorde, kamerling van den graaf van Henegouwen en Hollandt, met het 
dorp Oesterhout met hoog en laag gerecht.
regest_datering (des Woensdaghes na Sente Jans daghe Baptiste in midden zomere).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 409). Met de zegels van Gherart van Rassenghem en Jan, hertog van Brabant, in bruine was 
en geschonden, dat van Adelise verloren.
regest_nb Zie Wauters IX, bl. 162.
regest_nummer 1901327 November 28
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., verbiedt ten behoeve van Willem, zijn kamerling, knaap en 
leenman, dat inwoners van Oesterhout poorters worden van de vrijheid Capellen op den Bosch, en gelast, dat zij, die 
het poortersrecht aldaar reeds hebben verkregen, er afstand van doen.
regest_datering (te Bruessele des Saterdaeghs na Sente Katelinen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 409). Met het zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 2011329 Januari 1
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., oorkondt, dat heer Willem van Duvenvorde van hem heeft 
ontvangen het dorp Oesterhout met toebehooren, zooals het beschreven staat in den brief dd. 1325 Juni 26 (Reg.No. 
169), en dat hij diens huis te Strine in bescherming heeft genomen.
regest_datering (tot Broussele op den Jaersdach int jaer ons Heren dusent driehondert acht ende twintich).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 410). Met het zegel van den hertog in bruine was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1400 Maart 12 (Reg.No. 871).
regest_nummer 8711400 Maart 12
regest_beschrijving Broeder Willem, prior van de Karthuizers bij Zente-Gertrudenberghe, geeft vidimus van den brief 
dd. 1329 Januari 1 (Reg.No. 201).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 410). Met het conventszegel in groene was.
regest_nummer 3741344 Juni 3
regest_beschrijving Jan van Polanen, heer van de Leck, geeft met toestemming van zijn oom, heer Willem van 
Duvenvoerde, heer van Oesterhout en van Breda, aan diens zoon heer Willem, heer van Donghen, in erfleen de 
heerlijkheid Oesterhout, zooals hij die van Willem van duvenvoerde heeft ontvangen, op voorwaarde, dat zij, bij 
kinderloos overlijden van Willem van Donghen, terugkomt aan hem en zijn nakomelingen.
regest_datering (op des Heylichs Sacraments dach).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 411). Met de zeer geschonden zegels van Jan van Polanen, Willem van Duvenvoerde en de 
leenmannen Gillijs van der Boeverie, Gillijs van den Wijngherde, Ghijsbrecht van Rode en Jan van Buersteden in bruine 
was; dat van Dieric Starke verloren.
regest_nummer 3751344 Juni 3
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck, beleent heer Willem van Duvenvorde, heer van Oesterhout en 
van Breda, met het vruchtgebruik van de heerlijkheid Oesterhout, die hij van dezen als heer van Breda in leen heeft 
ontvangen.
regest_datering (op des Heylighes Sacraments dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 411). Met de zegels van de leenmannen Gielijs van der Boeveriën, Gielijs van den Wijngarde, 
Diederick Starcke, Ghijsbrecht van Rode en Jan van Buersteden in bruine was; dat van Jan van Polanen verloren.
regest_nummer 3761344 Juni 5
regest_beschrijving Willem, heer van Donghen, heer Willem van Duvenvoerdes zoon, verklaart, dat, wanneer hij 
kinderloos mocht komen te overlijden, het huis te Striene komen zal aan heer Jan van Pollanen, heer van de Leck.
regest_datering (des Saterdachs na Sente Sacremens dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 411). Met de zegels van den oorkonder, Willem van Duvenvoerde en zijn leenmannen Gielijs 
van den Wijnghaerde, Diederic Starc, Chijsbrecht van Rode en Jan van Buerstede in bruine was, dat van Gielijs van der 
Boeverie verloren.
regest_nummer 4921353 Juli 18
regest_beschrijving Willem van Duvenvoorde, heer van Oesterhout, vermaakt aan Willem, zoon van hem en van 
Gheertrude Boydens dochter van den Poele, zijn huis te Oesterhout met het gerecht en al hetgeen hij daar bezit als 
leen van den heer van Breda of, wanneer deze weigert, van den hertog van Brabant, voorts het gerecht en de goederen
te Donghen, behoudens de rechten van zijn dochter, gehuwd met Roelof van Dalem, en van zijn zoon Jan den 
Bastaard, en verder alles wat hij hem reeds vermaakt heeft in Holland en in het land van Outenae.
regest_datering (des Donredaechs voer Sente Mariën Magdalenen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 412). Met rest van het zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 5051354 Juni 17
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, en Willem van Oesterhout sluiten een overeenkomst 
ter beëindiging van hun twist over de goederen, door Willem van Duvenvoorde, heer van Oesterhout, vermaakt aan 
zijn zoon Willem van Oesterhout, in dien zin, dat deze de hooge heerlijkheid van Oesterhout en het huis te Stryen van 
heer Jan van Pollanen in leen krijgt behoudens berechting van ter dood veroordeelden, welke beide leenen bij 
kinderloos overlijden aan Jan Pollanen zullen vervallen, en wanneer Willem van Oesterhout door schepenen van 
Bruesele in de hem door zijn vader vermaakte goederen gevest wordt, zal hij ook van Donghen het leenheerschap aan 
Jan van Pollanen overgeven behalve zekere moeren, terwijl hij ongestoord zal bezitten, wat hij van de heerlijkheid 
Boutersem nog mocht erven.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 412). Met de zegels van de beide oorkonders, Jan uten Houte heer Arntsz., Jan uten Houte 
Woutersz., ridders, Roelof van Daelhem, Diederic en Peter, zoons van heer Willem van Duvenvoorde, Pauwels van der 
Daesdonc, Gielys van den Wijngharde, drossaard van het land van Breda, Diederic Starke, Jan van Bursteden, Jonaes 
van der Elste en Arnt van den Este; het eerste en het laatste zeer geschonden, die van Philips en Diederic van Pollanen 
verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1355 April 30 (Reg.No. 521).
regest_nummer 5211355 April 30
regest_beschrijving Vicedeken en kapittel van Sint Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1354 Juni 17 
(Reg.No. 505).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 412). Met kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 9091404 Maart 8
regest_beschrijving Jan van den Houte, ridder, oorkondt, dat Godevaert van den Houte verkocht heeft aan Heinric van 
den Water een hoeve, die Godevaert van hem in leen hield, gelegen in het Hout voor het Hof, grenzende aan de 
Houtheininge, waarmee Heinric vervolgens beleend is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 413). Het zegel van den oorkonder verloren; die zijner leenmannen Arnt Maesz. en Jonaes 
Jansz. in groene was.
regest_nummer 16321450 April 26
regest_beschrijving Jan Woutersz., geheeten Zweder van Berck, Huyghman Jansz. en Jan Vos, leenmannen, en Henrick 
Steenwech, leenheer van het huis in het Hout, oorkonden, dat Peter Jan Beysz. van der Molen beleend is met de 
goederen, die hij reeds had en met degene, die hem nagelaten zijn door zijn vader en door zijn broeder Jacop, in leven 
priester, n.l. 14 loopen zaad, geheeten de Midacker, 1 bunder weiland, geheeten Damerken, 8 loopen zaad, geheeten 
de Breede akker, 5 bunder geheeten Da, ½ bunder weiland, geheeten het Calverblok, 3 bunder, geheeten de 
Lambrechtsche beemd, 5/4 bunder, geheeten de Breede Spijct, 20 bunder hei 3 en 3 bunder, geheeten de Spijct.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 414). Met rest van het zegel van Henrick Steenwech en de zegels van de leenmannen in 
groene was.
regest_nummer 1091310 December 14
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regest_beschrijving Jan Zebrechtsz., Jan Evergheer en Gielys van der Boeveriën, leenmannen van Breda, maken een 
grensscheiding in de wildernis bij den Hout tusschen het gebied van den heer van Breda en het leen van Arnoud van 
den Houte.
regest_datering (des Maendaghes na Sente Luciën dach).
regest_nb Afschrift op perkament (Inv.No. 415). Op hetzelfde blad het afschrift van de akte dd. 1287 Maart 9 (Reg.No. 
48) en hieraan vastgehecht een afschrift op papier van dezelfde akte. In dorso van het perkament staat: "copie van 
Aerts brieven van den Houte".
regest_nummer 11721422 September 14
regest_beschrijving Claus van Wijnnegheem de oude en Heinric van Rijthoven, schepenen van Antwerpen, oorkonden,
dat Aerd van den Houte aan Sophie, dochter van zijn broeder Godevaert, bij haar huwelijk met Gielys, zoon van wijlen 
Jan Sanders, geeft den hof ten Houte, bestaande uit het Weyenbloc, het Calverbloc, de Spoybeemd, 4 bunder land op 
de Vriesdonc, 3 bunder nederwaarts en verder al het land, dat onder den laathof valt; voorts de Moelenbeemdt, groot 
1½ bunder, den cijns van den Hout en het heerlijke gerecht aldaar, alles te aanvaarden na zijn dood en met de 
bepaling, dat zijn vrouw Lijsbeth van Wesele er het vruchtgebruik van krijgt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 415). Met de zegels der beide schepenen in groene was, waarvan het eerste geschonden.
regest_nummer 15811448 Januari 31
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw enz., heer van Breda enz., drossaard van Brabant, oorkondt, dat het 
Leenhof van Breda Katheline van den Houte, vrouw van Wouter van der Meere, bevestigd heeft in het bezit van het 
goed "Int Hout" in de parochie van de Haghe, zooals wijlen Aert van den Houte en na hem zijn broeder Henric, 
Kathelines vader, het in leen hadden, met ontzegging aan Cornelis Sanders van zijn aanspraken op het goed.
regest_datering (duysent vierhondert seven ende viertich na ghewoente 'sHoofs van Camerijck).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 415). Met zegel van Jan van Nedervenne in groene was, geschonden zegels van Dierick van 
Oesterzeel, Roeloef van den Nuwenhuys en Peter Stevens in groene was; de zegels van Jan van Nassouw, Willem van 
Nijspen, Aert uten Camp, Aert van Tolloysen, Jan van Nijspen, Andries van Gageldonc, Mathijs Stoop en Peter Bigghe 
verloren.
regest_nummer 17801457 December 22
regest_beschrijving Wouter Bauw van den Eechove, ridder, heer tot Boxtel en Vriemt, Claeus uten Campe, Aert van 
Tolleusen, Dyrck van Oosterzeel en Jan van Ringelberghe, leenmannen van Johan, graaf van Nassouw, Vianden en 
Dietz, heer van Breda, oorkonden, dat Henrick Steenwech aan den heer van Breda verkocht heeft de heerlijkheid "In 
het Hout" met de Hoefhoeven, de hoeven op de Bye, de Ditfortsche hoeve en de Stuyfhoeve, onder voorwaarde, dat 
Jan van den Hout de hoeve ter Stappen in leen houdt en Aert van Ryen en zijn zoon Jan de 4 bunder, geheeten de 
Leeghe Houbosch, en dat de van den Houtes de manschap behouden, die zij te Etten en Sprundel bezitten, benevens 
een jaarlijksche uitkeering.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 415). Met de zegels van den eersten, den derden en den vijfden oorkonder in groene was, 
het eerste geschonden; de zegels van den tweeden en den vierden oorkonder verloren.
regest_nummer 10711418 Juni 4
regest_beschrijving Willem van Dalem, heer van Donga, Reyner Mours, Herman van Zelbach geheeten van der Loe, 
Dieric van Oesterzeel en Rutgher van Tefelen geheeten Boeve, arbiters, doen uitspraak tusschen den jonker van 
Nassouwe, heer van de Leck en Breda, eener-, en Arnd van Gavere, heer van Liedekerke, heer Arndsz. en zijn broeders 
en zusters anderzijds, in dien zin, dat laatstgenoemden hun goed te Rozendale met de heerlijkheid tot een leen, het 
goed te Oesterhout tot een tweede, en de 200 pond zwarte tournooizen tot een derde leen van den jonker van 
Nassouw zullen houden, terwijl zij de 20 pond oude tournooizen jaarlijks uit het land van Breda en de 50 zwarten uit 
Ghestel als vrij goed zullen bezitten; de heeren van Breda zullen in plaats van de 20 en de 200 pond, 533 oude schilden 
betalen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 416).
regest_nummer 10721418 Juni 4
regest_beschrijving Jan van Gavre, bisschop van Camerick, graaf van Camersijs, Willem van Gavre, aartsdiaken van 
Kempenlant in het bisdom Ludick,en Arent van Gavre, heer van Raesseghem en Lyedekerk, eener-, en Engelbrecht, 
graaf van Nassouwe, heer van de Leck en Breda, met Johanne van Pollanen, zijn gemalin, anderzijds, komen overeen 
in hun geschil over de leenplichtigheid der Gavres voor de renten, die zij hebben uit het land van Breda, dat zij met hun
goederen, renten en heerlijke rechten te Rozendale en Oesterhout en de 200 pond zwarte tournooizen uit Breda in 
drie beleeningen beleend zullen worden, doch een rente van 50 pond dergelijke tournooizen uit Gastel en een van 20 
pond oude groote tournooizen uit Breda in vrijen eigendom zullen hebben.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 416).
regest_nummer 9711410 April 28
regest_beschrijving Gerardus, proost van St. Jacobus op Frigidus Mons in Bruxella, geeft vidimus van den brief dd. 
1349 Augustus 27 (Reg.No. 455).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 416). Met geschonden proostenzegel in roode was met contrazegel.
regest_nummer 9721410 April 28
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regest_beschrijving Gerardus, proost van het klooster St. Jacobus op Frigidus Mons in Bruxella van de orde van St. 
Augustinus, geeft vidimus van den brief dd. 1344 December 23 (Reg.No. 383).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 416). Met geschonden proostenzegel in roode was met contrazegel.
regest_nummer 10501416 September 3
regest_beschrijving Willem van Daelhem, heer van Donghen, Herman van Zelbach geheeten van Loe, Gielijs van den 
Campe de oude, Heynric van den Water, Gerijt Reysnaelde en Willem van Oesterzeel oorkonden, dat de graaf van 
Nassou, heer van de Leck en Breda en heer Airt van Gaveren, heer van Lens en Lyedekercke, een overeenkomst hebben
gesloten, volgens welke voortaan aan Airt van Gaveren de rente, groot 11 kronen, die de heeren van Liedekerke 
hebben uit het land van Breda, betaald zal worden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 416). Met de zegels van de oorkonders in groene was, uitgezonderd die van Herman van 
Zelbach en Willem van Oesterzeel, die verloren zijn gegaan, dat van Gerijt Reysnaelde geschonden.
regest_nummer 2311331 December 20
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., geeft Wouter van Nispen Clausz. 2 stukken moer, groot 4½ en 3 
hoeven, waarvan het eerste ligt op de Cricvaerd boven Rosendale, beide met den aanwas ten westen van de vaart; van
beide zal hij 12 penningen leuvensch per bunder jaarlijks betalen aan de vrouwe van Rosendale; voorts krijgt hij 
vergunning om op twee plaatsen bij de rivier de Beke 6 groote roeden broekland op zijn moeren te exploiteeren met 
aanleg van bruggen, sluizen enz. met tolvrijen watergang in de Beke en daarover het schoutambt uit te oefenen met 
de boeten tot 3 schellingen.
regest_datering (te Brusele in Sinte Thomas' avonde apostels).
regest_nb a) Gevidimeerd in de akte dd. 1347 October 8 (Reg.No. 424). In dorso van a: "vidimus van den vaertgerechte 
te Roesendael". Gedrukt bij S. van Leeuwen, Batavia illustrata, 1685, bl. 1030.
regest_nb b) Gevidimeerd in de akte dd. 1389 October 18 (Reg.No. 794).
regest_nummer 4241347 October 8
regest_beschrijving Broeder Willem, prior van Huberghen van de orde van Sint Willem, geeft vidimus van de akte dd. 
1331 December 20 (Reg.No. 231).
regest_datering (des achtendaechs na Sente Baven dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 417). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 7941389 October 18
regest_beschrijving Broeder Willem, prior van het klooster te Huberghen van de orde van Sint Willem, geeft vidimus 
van de akte dd. 1331 December 20 (Reg.No. 231).
regest_datering (op Sente Luucs dach ewangelisten achthien daghe in October).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 417). Met zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 15851448 Mei 4
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw enz., heer van Breda enz., drossaard van Brabant, oorkondt, dat voor 
leenmannen van Breda Jan van Nispen zijn vaart met vaartkanten en vaartgerecht te Rosendale, geheeten Jan van 
Nispens vaart, aan hem heeft opgedragen, waarvoor hij beleend is met een rente, groot 60 rijnsche guldens jaarlijks, 
gevestigd op de inkomsten en goederen van het dorp Roesendale.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief van denzelfden datum (Reg.No. 1586).
regest_nummer 15861448 Mei 4
regest_beschrijving Jan van Nispen verkoopt aan Johan, graaf van Nassouw, heer van Breda, zijn vaart met 
vaartkanten en vaartgerecht te Roesendale, leenroerig aan Breda, tegen een rente van 60 rijnsche guldens jaarlijks, 
eveneens als leen, op voorwaarden, vermeld in den brief van denzelfden datum (Reg.No. 1585), hierin opgenomen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 417). Het zegel van den oorkonder verloren, de zegels van zijn oom Godert van Nispen en 
zijn neef Adam van Nispen, drossaard van Breda, in groene was en geschonden en rest van dat van zijn neef Florijs in 
groene was.
regest_nb Gedrukt bij S. van Leeuwen, Bat III., 1685, bl. 1031.
regest_nummer 20121476 December 23
regest_beschrijving Engelbrecht etc. verklaart voldaan te zijn van de aflossing met den penning 18 van de helft van de 
rente, groot 60 rijnsche guldens, die Jan van Nispen kreeg voor zijn vaart te Roesendale van Engelbrechts vader graaf 
Johan van Nassouw, welke helft betaald zou worden door Claues van Driele, Godevaert (Sanders) en Henric van 
Smaelvoort geheeten de Cock, die, als koopers van de moeren van de abdij Tongerloe aldaar, het gebruik van de vaart 
verkregen hadden, en die nu door hun erven is afgelost.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 417).
regest_nummer 2014vóór 1477 Januari 26
regest_beschrijving Clays van Reymerswale, heer van Lodijck en Nieustriën, verzoekt den graaf van Nashouwen, die 
wegens doodslag beslag heeft gelegd op zijn goederen, schout en schepenen in zijn laag gerecht van Rosendael heeft 
afgezet en zelfd andere heeft aangesteld, 6 weken uitstel, daar de tegenpartij nog geen klacht heeft ingediend en hij 
zijn onschuld kan bewijzen.
regest_datering (te Lodijck op mijn huus).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 418).
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regest_nb Het stuk is mede onderteekend door Henrijc van den Werve, die volgens v. Leeuwen, Bat. III. in 1477 stierf.
regest_nummer 23921501 April 1
regest_beschrijving Jan van Coudenberghe, raad van Brabant, Jan, bastaard van Nassouw, kastelein van Heusden, 
Gherijt Raesz. van Lyedekerke, mannen van het leenhof van Breda, Philips Vylaeyn, ridder, en Jeronimus van der Noot, 
raden van Brabant, als mannen van het leenhof van Brabant, oorkonden, dat heer Claes van Rymmerswale, ridder, 
heer van Lodijck en Nyeuwe Stryen etc., verkoopt aan heer Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van 
Breda, Diest en Grimbergen, de heerlijkheden Roozendael, Nyspen en Wouw onder het landgerecht van Roozendael 
tot 3 pond toe en zijn heerlijkheden onder het Vaartgerecht en Doerlicht, zooals hij die in leen had van den graaf van 
Nassouw als heer van Breda, op voorwaarde, dat hij te Roesendael bij het dorp op den Torffberch een 
windkorenmolen mag zetten, en met behoud van zijn eigendommen aldaar, waaronder het patronaatsrecht van het 
beneficie, dat gedoteerd is met het goed "Jannes block".
regest_datering (na costuyme van scryvene des Hoefs van Ludicke).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 419). Met de zegels van graaf Engelbrecht van Nassouw, Claes van Rijmmerswael, Jan van
Coudenberghe en Jeronimus van der Noot in roode, die van Jan, bastaard van Nassouw, en Gerijt Raesz. van 
Lyedekerke in groene was, dat van Philips Vylaeyn verloren.
regest_nb b) Minuut (Inv.No. 419).
regest_nummer 381279 Juni 3
regest_beschrijving Arnoud van Lovene, heer, en Ysabiaul, vrouwe van Breda, geven aan Heinrec den Langhen, knaap, 
de hoeve te Karlescot met den molen, de visscherij en 6 sestertiën koren jaarlijks ten laste van Jacob van Tighelt, in 
erfleen.
regest_datering (Manendachs in die Chincssen daghe).
regest_nb Getransumeerd in den brief dd. 1355 Maart 11 (Reg.No. 514).
regest_nb Gedrukt bij van Goor, beschrijving van Breda, bl. 381 en bij J. Gommers, Geschiedenis van Rijsbergen, bl. 
242.
regest_nummer 2741337 Februari 20
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., beleent heer Willem van Duvenvord, heer van Oesterhout, met een 
hoeve te Tighelt in de parochie van Rijsberghe, half den molen te Karlescot, de visscherij bij dien molen behoorende, 5 
sestertiën rogge jaarlijks met bijbehoorende mannen en rechten te Karlscot, en den cijns te Tighelt, alles na afstand 
door Heinric van den Mortiere, priester, en zooals Heinrec die Langhe het eertijds bezat.
regest_datering (te Bruessele des Donredaeghs voer Sinte Peters dach in Sporkille dusentegh CCC sesse ende dertigh).
regest_nb Getranssumeerd in den brief dd. 1355 Maart 11 (Reg.No. 514).
regest_nb Gedrukt bij van Goor, a.w., bl. 382.
regest_nummer 5141355 Maart 11
regest_beschrijving De notaris Johannes van Aerle geeft transumpt van de brieven dd. 1279 Juni 3 en 1337 Februari 20 
(Reg. Nos. 38 en 274) op verzoek van Johannes van Pollanen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 420). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 12391428 Juli 4
regest_beschrijving Engelbrecht etc. beleent Tielman van Steenbergen Jansz. met de goederen, die deze van het huis 
van Oesterhout in leen had, wegens overlijden van heer Henric van de Leck, die de heerlijkheid in vruchtgebruik had, 
welke goederen gelegen zijn in Groot Zundert en Maerbergen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 421). Het opgedrukte zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 751295 October 24
regest_beschrijving Rase Mulard van Gavere, heer van Exarde, geeft aan zijn dochter Marie bij haar huwelijk met Gielys
heer Wouters zoon van Cruninghe 35 pond tournooisch jaarlijks van den legschat te Coeveringhen als leen van Breda 
en 80 dergelijke ponden jaarlijks uit land over de Merke na zijn overlijden; voorts krijgt zij als moederlijk erfdeel 12 
pond jaarlijks te Quakenbeke en 300 pond tournooisch.
regest_datering ('s Maendaghes voer Sente Symoens Jueds dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 422). Het zegel van den oorkonder in bruine was verloren. In dorso: "Dit is een handveste, 
die hair Raes van Cruyninghen hadde van den goede van Zonzele".
regest_nummer 2511334 Augustus 27
regest_beschrijving Willem graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., beleent heer Raesse van Cruninghen, ridder, met 
het gerecht van Zonzele met erven en renten, dat deze van den heer van Breda in leen heeft, voor zoover het binnen 
zijn gebied ligt, wat nog nader bepaald zal worden.
regest_datering (Amiens Satersdaghes voor Sinte-Jansdach Decolatie).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 422). Met het zegel van den oorkonder in groene was in stukken gebroken.
regest_nummer 2541334 September 12
regest_beschrijving Rase van Cruninghe, ridder, verkoopt aan Willaeme van Duvoerde, ridder, heer van Oisterhoute, de
dorpen Zonnesielle en Vlasselt met het gerecht, voorts 31 pond tournooisch jaarlijks uit de renten en den legschat van 
het land van Breda, en draagt dit alles op aan den hertog van Brabant als heer van Breda, met belofte aan Willaeme 
van Duvenvoerde, dat, als vrouwe Adelise van Liedekerke en Breda Breda terug mocht krijgen, deze overdracht 
nogmaals zal plaats hebben.
regest_datering (tote Broussele des Manendaghes na Onser Vrouwen dag in September).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 422). Met de zegels van den oorkonder en van Bertoen Dierixsz van Bieland in groene was 
en geschonden, dat van Pieter heer Pietersz. van Baerstorp verloren.
regest_nummer 2551334 September 12
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., beleent heer Willem van Duvenvorde, heer van Oesterhout, met de 
dorpen Zonnesielle en Vlasselt in het land van Breda en 31 pond tournooisch uit de renten en den legschat van het land
van Breda, hem verkocht door heer Raesse van Cruninghen, ridder.
regest_datering (te Bruessele des Maendaeghs na Onser Vrouwen gheborte).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 422). Met geschonden zegel van den hertog in bruine was met contrazegel.
regest_nummer 1441319 Januari 25
regest_beschrijving Gherard van Wisemale, heer van Marcshem, momber van de vrouwe van Bergen, en Rase van 
Liedekerke, momber van de vrouwe van Breda, verklaren, dat zij op verzoek van de lieden van Steenberge een 
onderzoek hebben ingesteld en bevonden, dat de plaats, geheeten de Spoye, tot het rechtsgebied van Steenberghe 
behoort; dat Steenberghe de school behoort te vergeven en dat wijlen Rase van Ghaveren, heer van Liedekerke en 
Breda, en Gherard van Wisemale, heer van Berghen op den Zoem, heeren van Steenberghe, vergunning hebben 
gegeven het dorp te bemuren.
regest_datering (dusentich driehondert jaer ende achtiene op Sente Pauwels dach in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 423). Met de zegels van de oorkonders in groene was.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht 1e reeks, XX, bl. 37.
regest_nummer 5361356 Mei 17
regest_beschrijving Jan van Polanen, heer van de Leck en Breda, en Heinric van Boutershem geven op verzoek der 
inwoners de grenzen aan van de vrijheid van Steenbergen aan den kant van Woude.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 424). Met geschonden zegels van de beide oorkonders in groene was.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 1e reeks XX, bl. 49.
regest_nummer 5541357 Mei 19
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, en Heinric van Boutershem, heer van Berghen opten 
Zoem, machtigen Pieter van de Dilf, Bette Pietersz., Willem van Geest en Wisse van der Havenen om een 
grensscheiding te maken tusschen het land van Berghen en het gemeenschappelijke land van Breda en Berghen, van 
heer Diederic van den Dike's hofstede over de hofstede, waar Gheraet de "besiecte" man in woonde buiten Halsteren, 
en verder.
regest_datering (des Vridaghes na Sente Servaes'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 425). Met geschonden zegel van Heinric van Boutershem in groene was; dat van Jan van 
Pollanen verloren.
regest_nummer 2771337 Juni 15
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., doet uitspraak in het geschil tusschen de heeren van Steenbergen en
het klooster van S. Bernaert over de grens tusschen de tienden van Woude en die van Steenbergen, waarbij hij de 
uitspraak van 1329 November 12 bevestigt.
regest_datering (Bruessel opten Sinxendach).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1392 Januari 3 (Reg.No. 809).
regest_nummer 8091392 Januari 3
regest_beschrijving Johannes Volcardusz., deken van de kerk der H. Maria te Antwerpen, geeft vidimus van den brief 
dd. 1337 Juni 15 (Reg.No. 277).
regest_datering (Antwerpie a.D. Mo CCCo nonagesimo primo secundum usum et consuetudinem ecclesiae 
Cameracensis).
regest_nb Afschrift 15e eeuw (Inv.No. 426).
regest_nummer 131248 Januari 9
regest_beschrijving Wilhelmus, Roomsch koning, beveelt zijn broeder Florencius van Hollandia om Henricus Buffel in 
het genot te laten van de privileges, welke deze van zijn voorvaderen heft verkregen.
regest_datering (apud Coloniam quinto Idus Januarii indictione VIa).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 427). Op hetzelfde blad de afschrift van de akten dd. 1264 Mei 16, twee akten dd. 1290 April
27 en de akte dd. 1371 April 12 (Reg. Nos. 18, 54, 55 en 685).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh I, No. 487.
regest_nummer 181264 Mei 14
regest_beschrijving Otto, graaf van Gelria, voogd van Hollandia en Zelandia, gezien de brieven, die Henricus Buffel van
Wilhelmus, Roomsch koning, gekregen heeft over de goederen van Vriesendyke, hem bij sententie van mannen van 
Zelandia toegewezen, beveelt de inwoners van Vriesendyke Henricus Buffel als hun wettigen heer te erkennen.
regest_datering (in crastino Beati Servacii).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 427). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1248 Januari 9 (Reg.No.
13).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 113.
regest_nummer 541290 April 27
regest_beschrijving Florens, graaf van Hollant, beleent Henric Buffel erfelijk met de weide en het gors van Vrysendyke, 
Hoeghemeet en Boedelkeberch, die hij hem eertijds heeft afgenomen.
regest_datering (des Donredages vore Meyedach).
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regest_nb Afschrift (Inv.No. 427). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1248 Januari 9 (Reg.No.
13).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 704.
regest_nummer 551290 April 27
regest_beschrijving Florens, graaf van Hollant, geeft aan de inwoners van het dorp Tolne of Harderstoc, gelegen in 
Schakersloe, waarmede Heinric Buffel beleend is, vrijdom van alle tollen en rechten.
regest_datering (des Donresdages voer Sinte Philips ende Jacops dach).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 427). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1248 Januari 9 (Reg.No.
13).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 703.
regest_nummer 6541368 September 13
regest_beschrijving Leenmannen van Breda en van Berghen en schepenen van Steenbergen hebben verschillende 
getuigen gehoord over de grens tusschen het land van heer Jan van Boloys en dat van de heeren van Breda en 
Berghen, welke geloopen zou hebben over het punt, waar de Quarenvliet in de Striene valt, de noordzijde van Dayrop 
tegen de Zuut-, en tegenover de Nordkene, en westwaarts naar de noordzijde van het gors, dat op de Koeverinse vliet 
ligt, tot in de Hole Quebbe; voorts zou 2∕3 van den legschat van de Minne aan de heeren van Breda en Bergen, en 1∕3 
aan heer Jan van Henegouwen hebben toebehoord.
regest_datering (des Woensdaghes voer Sinte Lambrechts dach).
regest_nb a) Afschrift 14e eeuw (Inv.No. 427).
regest_nb b) Authentiek afschrift 15e eeuw (Inv.No. 427).
regest_nummer 6551368 September 17
regest_beschrijving Cornelis, pastoor ter Tolne, verklaart, dat een aantal personen onder eede getuigd heeft, dat de 
grens tusschen dat stuk van het graafschap Zeelant, dat heer Heinric Buffel had, en het gemeenschappelijke land van 
de heeren van Breda en Bergen in Brabant, liep over de Striene, de Quarenvliet, den dijk van de oude Saeghen, het 
moer bezuiden heer Doedenshil, de oude Coeveringe, den N.W. hoek van Mattenborch, die Goutnaghels veer heet, de 
Hole Quebbe, nu de Rode Kene geheeten, de Ewenkene (Wivekene?) en vandaar langs Heendrecht in de Scelt.
regest_datering (op Sinte Lambrechts dach).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 427). Op hetzelfde blad afschrift van de akten dd. 1368 November 2 en 1371 
Februari 14 (Reg. Nos. 657 en 682).
regest_nummer 6571368 November 2
regest_beschrijving Cornelis, pastoor ter Tolne, verklaart, dat een aantal personen onder eede verklaard heeft, dat de 
grens tusschen het land van Tolne en dat van Breda en Bergen loopt als vermeld in de akte dd. September 17 (Reg.No. 
655).
regest_datering (op Alre zielen dach).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 427). Op hetzelfde blad afschrift van de akten dd. 1368 September 17 en 1370 
Februari 14 (Reg. Nos. 655 en 682).
regest_nummer 6591368 November 7
regest_beschrijving Willem But, schout van Steenbergen, Jan van Yeerseken en Alsteen de Pottere, schepenen, Pieter 
Martijn en Jan Pet, rentmeesters van de heeren van Breda en Berghen, oorkonden, dat de oude Wisse onder eede 
verklaard heeft, dat de grens tusschen het land van heer Jan van Boloys en dat van de heeren van Breda en Berghen 
liep over de plaats, waar de Quarevliet in de Striene valt, vandaar westwaarts naar de noordzijde van de Minnen en 
vervolgens naar de Hole Quebbe, dat 2∕3 van den legschat van de Minnen aan de heeren van Breda en Berghen, en 1∕3 
aan heer Jan van Henegouwen kwam, dat de noordzijde van Dayerop aan heer Jan van Henegouwen, de zuidzijde aan 
genoemde heeren hoorde, dat Woebrecht en Pieter Dierixz. van Halsteren den 4en penning van den legschat van de 
oude Meenreweide ten tijde van (bi) graaf Dierike (sic) inden van wege de heeren van Breda en Berghen, en dat de 3e 
penning van de Heyden eveneens aan deze heeren toehoorde.
regest_datering (des Dinxendages voer Sinte Martijns).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 427). Met opgedrukte zegels van de oorkonders in groene was, waarvan het 
eerste, derde en vijfde geschonden.
regest_nummer 6621369 Maart 21
regest_beschrijving Domaes Penster en Willem Jansz., schepenen van Steenbergen, oorkonden, dat verschillende 
personen hebben getuigd, dat Willem van Zomerlant en Dyrec, de schrijver van Woude, uit naam vazn den heer van 
Berghen den legschat van den moerdijk, genaamd de Mijnne, inden, dat Stommelmare onder het gerecht van 
Steenbergen hoort en dat het land, gelegen tusschen de Quarevliet, de Mijnne en half de Stryen tot Markemonde en 
Dinlemonde toe, en ook het land onder Stryen, geheeten Chemoert, tot Brabant en aan de heeren van Breda en 
Berghen op Zoom behoort.
regest_datering (des Woensdaegs na Sente Geertruden dach).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 427). Beide opgedrukte schepenzegels verloren.
regest_nummer 6821371 Februari 14
regest_beschrijving Heinric Buffel, Heinric de Jonge Hughenz., Pieter Ribel Cleewaertsz. en Ghoele Jansz., mannen van 
den graaf van Holland te Nieuwerkerck in Duvelant, oorkonden, dat verschillende personen onder eede getuigd 
hebben, dat de grens tusschen het stuk land van het graafschap Zeelant, dat heer Heinric Buffel had, en het land van 
de heeren van Breda en Bergen in Brabant loopt enz., als vermeld wordt in de akte dd. 1368 September 17 (Reg.No. 
655).
regest_datering (op Sente Valentijns dach MCCC ende tseventich).



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 377

regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 427). Geschreven op hetzelfde blad als de afschriften van de akten dd. 1368 
September 17 en November 2 (Reg. Nos. 655 en 657).
regest_nummer 6851371 April 12
regest_beschrijving Aelbrecht, ruwaard van Hollant enz., oorkondt, dat Jan van Bloys, heer van Schonehoven en van 
der Goude, een bestand heeft gesloten met Heynrick van Boutershem, heer van Berghen op Zoom, dat duren zal tot 
Sint Jacop en Sint Christoffels dage e.k., en waarborgt gedurende dien tijd het bezit van zijn land.
regest_datering (Middelborch MCCC tseventich).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 427). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1248 Januari (Reg.No. 
13).
regest_nummer 6581368 November 5
regest_beschrijving Willem Cornebier en Willem But, schouten, Bette Pietersz., schepenen van Steenberghen, 
oorkonden, dat Hughe Lauwenz., de oude, en Willem die Beste, de oude, onder eede bevestigd hebben, dat de grens 
tusschen het land van heer Jan van Beloys en dat van de heeren van Breda en Berghen loopt over de plaats, waar de 
Quarenvliet in de Striene valt, over de noordzijde van de Minne, het westeinde van Stommelmare en westwaarts van 
de oude Koeveringhen en tevens, dat Stommelmare binnen de grenzen van Brabant ligt.
regest_datering (des Sondaghes na Alre Heylighen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 427). De opgedrukte zegels van de oorkonders verloren.
regest_nummer 10291415 Mei 8
regest_beschrijving Heynric van de Leck, heer van Heeswijc, en Florens van Borselen, heer van Zulen en van Sente 
Maertijnsdijc, doen uitspraak in een geschil tusschen Anthonis, hertog van Brabant enz., als leenheer met den graaf en 
gravin van Nassau en den heer van Berghen opten Zoom eener-, en hertog Willem van Beyeren, graaf van Hollant enz.,
anderzijds, en wijzen elk van beide partijen haar aandeel toe in de gorzen tusschen Tholen en Steenbergen.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 427). Met het zegel van Hendrik van de Leck in roode, en dat van Florens van Borselen in 
groene was en geschonden.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1421 Augustus 30 (Reg.No. 1146).
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht 1e reeks XX bl. 61.
regest_nummer 11461421 Augustus 30
regest_beschrijving Deken en kapittel van de kerk der H. Maria te Breda geven vidimus van de akte dd. 1415 Mei 8 
(Reg.No. 1029).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 427). Met geschonden zegel van het kapittel.
regest_nummer 17891458 April 28
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dyetze, heer van Breda etc., en Jan, heer van Berghen 
opten Zoom, Glymes, Velpe en Brecht, verdeelen stad, dorpen en land van Steenbergen zóó, dat de graaf van Nassouw
krijgt de stad Steenbergen met het tot dusver gemeenschappelijke bezit onder Roesendale en Wouw, en de heer van 
Bergen opten Zoom de dorpen Ghestel, Ouden- en Nyeuwenbosch en de Hoeven, met gemeenschappelijk gebruik van
de beek van Roesendale en met behoud van rechten, die zij hadden in elkaars gebied, terwijl zij zich, wat de grens van 
het heele land van Breda en Bergen aangaat nl. van Sprundel tot den Puysberch, houden zullen aan de uitspraak, 
gedaan door heer Wouter Bauw en mr. Jan Pot, hierin vermeld.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 428). Met geschonden zegels van de beide oorkonders in roode was.
regest_nb b) Van onwaarde verklaard dubbel (Inv.No. 428).
regest_nb c) Opgenomen in den brief dd. 1459 Juni 3 (Reg.No. 1806).
regest_nummer 17901458 April 28
regest_beschrijving Jan, heer van Berghen opten Zoom, Opvelpen en Brecht, belooft aan Johan, graaf van Nassouw, 
Vianden en Dietze, dat hij, zoodra de scheiding van de gemeene stad en het land van Steenbergen, met Gastele, 
Oudenbosch, Nyewenbosch en Hoeven tot stand zal zijn gekomen, afstand zal doen van alle aanspraken op Breda, 
voortspruitende uit de huwelijksche voorwaarden van heer Heinrick van Boutershem en vrouw Beatrijs van der Leck.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 428). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 17911458 April 28
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassow, Vyanden en Dyetze, heer van Breda, en Johan, heer van Berghen opten 
Zoom, Glymes, Opvelpe en Brecht, sluiten een nadere overeenkomst omtrent de verdeeling van stad en land van 
Steenbergen, Gestel, Oudenbosch, Nyewenbosch en Hoeven, inhoudende, dat iedeer van hen zijn deel onmiddellijk 
zal aanvaarden, behoudens goedkeuring door den paus, van de verdeeling der tienden in 2/3 voor hen en 1/3 voor den 
pastoor van Steenbergen, en goedkeuring van den hertog van Brabant; de stad Steenbergen zal op Breda en de 
dorpen Gestel, Oudenbosch, Nyewenbosch en Hoeven op Bergen op Zoom hofvaart hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 428). Met de zegels van beide oorkonders in roode was, dat van Jan van Glimes beschadigd.
regest_nummer 18021459 Januari 24
regest_beschrijving Jan, heer van Berghe nopten Zoom, Glymes, Opvelpen, Brecht enz., geeft kennis aan de dekens 
van Beken en Breda, executeurs van de pauselijke bul, door hem en zijn neef van Nassau verworven met betrekking 
tot de verdeeling van de tienden tusschen hen beiden en den persoon van Steenbergen bij de splitsing van hun 
gemeenschappelijk land aldaar, dat hij Lambertus Cupers machtigt tot afdoening dezer zaak zijnerzijds.
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regest_datering (na costuyme 's Hoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 428). Het opgedrukte zegel van Jan van Glimes in roode was, verloren.
regest_nummer 18051459 Mei 22
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen, Brabant enz., oorkondt, dat heer Jan, heer van Bergen opten 
Zoom, zijn raad en kamerling, na de deeling van stad, dorpen en heerlijkheden van Steenbergen, Gheestele, 
Oudenbosch, Nyeuwenbosch en Hoeven, afstand heeft gedaan voor den Raad van Brabant van alle aanspraken op de 
heerlijkheid Breda uit hoofde van de huwelijksche voorwaarden, eertijds gemaakt tusschen heer Heinrick van 
Boutershem, heer van Bergen opten Zoom, en vrouwe Beatrijs van der Leck.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 428). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was met contrazegel.
regest_nummer 18061459 Juni 3
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen, Brabant enz., bevestigt de overeenkomst dd. 1458 April 28 
(Reg.No. 1789), hierin opgenomen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 428). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was met contrazegel.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1475 Januari 12 (Reg.No. 1979).
regest_nummer 13801438 Augustus 10
regest_beschrijving Haghen Govaertsz., Jacob van der Donck, Jan Pietersz., Adriaen en Joes Jan Neven zoons, 
schepenen, en Cornelis van der Vocht en Govaert Celenz., buren van Rosendael, oorkonden, dat Steven Jansz., schout 
van Rosendael, vanwege den graaf van Nassouw getuigen heeft gehoord, die verklaarden, dat de aanwas de Ever van 
ouds gemeenschappelijk bezit van de heeren van Breda en Bergen opten Zoom is geweest.
regest_datering (tot Rosendale op Sinte Lauwerensdach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 429). Met zegel van Haghen Gevaertsz., Jacob van der Donck, Joes Jan Nevenz. en Govaert 
Henric Celenz. in groene was en beschadigd; de zegels van Jan Pietersz., Adriaen Jan Nevenz. en Cornelis van der Vocht 
verloren.
regest_nummer 19761475 Januari 2
regest_beschrijving Charles, hertog van Bourgoingne, Brabant enz., beveelt den Raad van Brabant, op verzoek van 
Jehan, graaf van Nassouw, heer van Breda en Steenbergen, revisie te verleenen van de uitspraak, gedaan door arbiters 
in het geschil tusschen hem eener-, en den heer van Bergen op Zoom anderzijds, over zekere aanwassen van het land 
van Steenbergen, en ontslaat hem van de gevolgen der fouten, door zijn procureur gemaakt.
regest_datering (en notre siège devant la ville de Nuys l'an de grâce mil quatrecens soixante et quatorze).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 429). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was met contrazegel.
regest_nummer 19791475 Januari 12
regest_beschrijving Deken en kapittel van St. Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1459 Juni 3 (Reg.No. 
1806).
regest_datering (iuxta stilum curie leodiensis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 429). Met rest van het zegel van deken en kapittel in groene was. In dorso wordt vermeld, 
dat dit charter bij de stukken betreffende Roosendaal was opgeborgen.
regest_nummer 24981508 December 9
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassou en Vyanden, heer van Breda, Diest, Grimbergen, Huesden, Steenbergen,
enz., en Jacop van Domborch, ridder, en Jan Soeten, baljuw van Vosmaer, ambachtsheeren van Vosmaer, komen 
overeen, dat zij, als arbiters in het geschil over de gorsen van Vosmaer, geen hooger geplaatste personen zullen kiezen 
dan burgemeesters van steden en dergelijken.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 430).
regest_nummer 25011509 Februari 2
regest_beschrijving Wynandt Masscreel, drossaard van Breda, A. de Bruheze en mr. H. Montens namens den graaf van 
Nassouw en Jan Willemsz. Zoet namens de heeren van Vosmaer verlengen den termijn voor condemnatie door den 
Hoogen Raad te Mechelen tot Zondag 18 Maart e.k.
regest_datering (Breda, na Ludick).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 430).
regest_nummer 24951508 Mei 12
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Tholen oorkonden, dat de heeren van Vosmaer den 25sten
Juni 1507 heer Jacob van Domboch, ridder, Jan Willemsz. Zoete en Pieter Ydozn. hebben gemachtigd om voor hem op 
te treden inzake het geschil met Henrick, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, Diest, Huesden en 
Steenbergen, over zekere gorzen ten Westen en Noordwesten van Steenberghen.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1509 Maart 27 (Reg.No. 2503).
regest_nummer 24991508 December 9
regest_beschrijving Henric, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, Diest, Huesden en Steenbergen, en de 
heeren van Vosmaer kiezen in hun geschil over zekere gorzen bij het Mairloo Aert van Diest te Mechelen en Gillis van 
Berchem te Antwerpen eener-, en Cornelis Jan Gillesz. te Zierijcxee en Pancras van der Hayman te Middelborch 
anderzijds, tot arbiters.
regest_datering (Breda).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1509 Maart 27 (Reg.No. 2503).
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regest_nummer 25021509 Februari 10
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, Diest, Huesden en Steenberghen, 
machtigt mr. Robert du Pont, advocaat, mr. Pieter du Hem, procureur, mr. Anthonis Vlamink, secretaris, en Henrick 
Montens, rentmeester te Diest, om zich door den Hoogen Raad te laten condemneeren in zake de submissie, vermeld 
in de akte dd. 1508 December 9 (Reg.No. 2499).
regest_datering (na scryven sHoifs van Ludick).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1509 Maart 27 (Reg.No. 2503).
regest_nummer 25031509 Maart 27
regest_beschrijving De Groote Raad te Mechelen, gezien de akten van volmacht dd. 1508 Mei 12 en 1509 Februari 10 
(Reg. Nos. 2495 en 2502), hierin opgenomen, verleent aan mr. Robert du Pont en Pieter du Hem, gemachtigden van 
Henrijc, graaf van Nassouw en Vyanden, en aan heer Jacob van Domborch, ridder, en Jan Zoete, gemachtigden van de 
heeren van Vosmaer, akte van willige condemnatie met betrekking tot de submissie, vermeld in den brief dd. 1508 
December 9 (Reg.No. 2499), eveneens hierin opgenomen.
regest_datering (Mechelen int jaer duyst vijfhondert ende achte voir Paesschen).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1511 September 15 (Reg.No. 2548).
regest_nummer 25051509 Mei 19
regest_beschrijving Aert van Diest en Gillis van Berchem, met Cornelis Jan Gillisz. en Pancras van der Hayman, arbiters,
doen uitspraak in het geschil tusschen Henrick, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, Diest, Huesden en 
Steenberghen, en de heeren van Vosmaer over zekere gorzen.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1511 Augustus 24 (Reg.No. 2545).
regest_nummer 25261510 October 19
regest_beschrijving Gedeputeerden van den graaf van Nassouw en van de heeren van Vosmaer maken, nadat er op 
den 18en October geen gegadigde is verschenen voor het bedijken van de gorzen tusschen de stad Steenbergen en den
polder van Kuijckuuyt, een concept-overeenkomst voor de bedijking of uitgifte ter bedijking door ieder afzonderlijk, 
doch in overleg, welke overeenkomst door den rentmeester op een nader te bepalen dag na Martini, als de graaf van 
Nassouw te Breda zal zijn, aan dezen zal worden voorgelegd.
regest_datering (Steenberghen).
regest_nb a) Concept (Inv.No. 430).
regest_nb b) Geïnsereerd in den brief dd. 1511 September 15 (Reg.No. 2548).
regest_nb Op hetzelfde blad als het concept afschrift van de akte dd. 1510 December 5 (Reg.No. 2528).
regest_nummer 25281510 December 5
regest_beschrijving De heeren van Vosmaer komen met den graaf van Nassouw overeen, dat men zich van 
weerszijden zal houden aan de concept-overeenkomst dd. 1510 October 19 (Reg.No. 2526), en dat de grens tusschen 
beider land loopen zal van den noordwesthoek van Kickuuyt tot op den hoek van de vliet van Steenberghen.
regest_datering
regest_nb a) Concept (Inv.No. 430). Geschreven op het zelfde blad als de akte dd. 1510 October 19 (Reg.No. 2526).
regest_nb b) Geïnsereerd in den brief dd. 15 September 15 (Reg.No. 2548).
regest_nummer 25451511 Augustus 24
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Tholen oorkonden, dat, in zake het geschil 
tusschen den graaf van Nassouw en de heeren van Vosmaer over zekere gorzen, de heeren van Vosmaer hebben 
gemachtigd heer Jacob van Domborch, ridder, en Cornelis Pieters, rentmeester, om zich door den Grooten Raad te 
Machelen te doen condemneeren in de uitvoering van de arbitrale uitspraak dd. 1509 Mei 19 (Reg.No. 2505), hierin 
opgenomen, en verdere punten.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1511 September 15. (Reg.No. 2548).
regest_nummer 25471511 September 12
regest_beschrijving Henrijck, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, Diest, Grimbergen, Steenbergen, 
Huesden enz., machtigt mr. Robert du Pont, mr. Pieter du Hem en Adriaen van Bruheze, rentmeester van Breda, en 
Henrick Montens, rentmeester van Diest, om zich door den Hoogen Raad te Mechelen te doen condemneeren met 
betrekking tot de arbitrale uitspraak dd. 1509 Mei 19 (Reg.No. 2505) en daarop gevolgde overeenkomst dd. 1510 
December 5 (Reg.No. 2528) in zijn geschil met de heeren van Vosmaer over den eigendom en de bedijking van de 
gorzen, begrensd door het diep van Mairloo, Grevelinghen, Stryen, de Steenbergsche vliet, de Coeverinsche vaart, Ver 
Trisevaart, Hazartshil, het diep van de Eendrecht, de Noortkeeten van Tholen en de vrijheid van Vosmaer, welke 
volgens hem in Brabant, doch volgens de tegenpartij in Zeelant liggen.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1511 September 15 (Reg.No. 2548).
regest_nummer 25481511 September 15
regest_beschrijving De Groote Raad te Mechelen, gezien de volmachten dd. 1511 Augustus 24 en September 12, 
benevens de akte van submissie dd. 1509 Maart 27 (Reg. Nos. 2545, 2547 en 2503), hierin opgenomen, verleenen 
Henrijck, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda en Diest, en den heeren van Vosmaer akte van willige 
condemnatie met betrekking tot de uitvoering van de arbitrale uitspraak dd. 1509 Mei 19 en het accoord van 1510 
December 5 (Reg. Nos. 2505 en 2528), eveneens hierin opgenomen.
regest_datering (Mechelen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 430). Met het zegel van keizer Maximiliaan in roode was.
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regest_nummer 25701513 Augustus 9
regest_beschrijving Mr. Jeronimus van der Noot, raad in den Raad van Brabant, Heynrick Montens, rentmeester van 
Breda, Engelbrecht van Etten, schout van Steenberghen, Gherit Raessz. van Lyckercke, rentmeester van Steenberghen, 
uit naam van den graaf van Nassaouwen eener-, en Jan Willemsz. Soeten en Cornelis Pietersz., rentmeester van de 
heeren van Vosmaer, uit naam van de heeren van Vosmaer anderzijds, bepalen de grensscheiding tusschen 
Steenbergen en Vosmaer.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 430). Met geschonden zegel van de stad Steenbergen in groene was.
regest_nummer 2001328 December 20
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., en Aelbrecht van Voerne heer van Berghen op den Zoem, en zijn 
vrouw Machtelt vergunnen aan die van Steenberghen weggeld te heffen op de wegen van Berghen en van Woude naar
Steenberghen.
regest_datering (te Bruesselle des Dijssendaeghs vore sHeileghs Kertsdagh).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 432). Met de zegels van de drie oorkonders, die van den hertog en van Aelbrecht van Voerne
geschonden, dat van den hertog in gele de beide andere in groene was.
regest_nb Gedrukt in Bronnen v/h Oud-Vad. Recht, 1e reeks XX, bl. 37.
regest_nummer 2221330 November 27
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., verklaart ontvangen te hebben van de lieden van Steenberghen 30 
pond groote tournooizen ter tegemoetkoming in de kosten van den koop van het land van Breda, belooft hun, dat zij 
er geen schade van zullen ondervinden, dat zij naar verhouding meer gegeven hebben dan Breda, hoewel vroegere 
heeren van Breda en Berghen hun bij brieven beloofd hebben, dat zij niet meer behoeven te geven dan Breda en 
Berghen, en hen te vrijwaren tegen een mogelijken eisch van den heer van Berghen een equivalent te ontvangen; hij 
zal zich houden aan de brieven, die Steenberghen van zijn voorgangers, heeren van Breda, en van die van Berghen 
heeft gekregen en bovendiens als overheer zorgen, dat zij in hun rechten niet verkort worden.
regest_datering (te Bruselle des Dysendaghes na Sinte Katelinen dach).
regest_nb Niet gezegelde grosse of afschrift op perkament (Inv.No. 433).
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 1e reeks XX, bl. 39.
regest_nummer 2301331 December 2
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., geeft den poorters van Steenberghen het recht een jaarmarkt te 
houden met dezelfde rechten, als de pinkstermarkt te Antwerpen heeft, en een haven te maken voor 
koopvaardijschepen.
regest_datering (te Bruessele des Maendaeghs na Sente Andries' dach apostels).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 434). Met zegel van den oorkonder in natuurlijke was.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 1e reeks XX bl. 41.
regest_nummer 3331341 September 12
regest_beschrijving Jhan van Valkenborch, heer van Buedekebach, en Jehanne, heer en vrouwe van Berghen op den 
Zoem, vergunnen de poorters van Steenberghe een jaarmarkt te houden en een haven te hebben, zooals de hertog 
van Brabant hun vergund heeft.
regest_datering (des Woensdaghes vor Sente Lambrechts dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 434). Met de zegels van de oorkonders in groene was, weinig geschonden.
regest_nummer 9081404 Maart 6
regest_beschrijving Johanne, hertogin van Brabant enz., bevestigt naar aanleiding van het meerderjarig worden van 
Jehanne, vrouwe van de Lecke en van Breda, en de voltrekking van haar huwelijk met Engelbrecht, jonkgraaf van 
Nassouwen, opnieuw de huwelijksvoorwaarden, waarbij aan graaf Engelbrecht bij eerder overlijden van Johanna het 
vruchtgebruik van de helft van de stad Steenbergen en van de 4 dorpen, daartoe behoorende, wordt toegezegd.
regest_datering (Bruessel dusent vierhondert ende drie na costumen sHoefs van Camerijc).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 435). Met de zegels van hertogin Johanna in gele, Hendrik van de Leck, heer van Heeswijk, 
in roode, en Jan van Ranst, knaap, in groene was, waarvan het eerste en het derde beschadigd. De zegels van Jan van 
der Noeveruwe, ridder, en Dirk van der Meerwijn, knaap, verloren.
regest_nummer 9001403 Juni 20
regest_beschrijving Johanna, hertogin van Brabant enz., bevestigt de huwelijksche voorwaarden van Engelbrecht, 
jonkgraaf van Nassouwe, en jonkvrouwe Jehenne, vrouwe van de Leck en Breda, waarbij aan graaf Engelbrecht bij 
eerder overlijden van Jehenne het vruchtgebruik wordt toegezegd van de helft van de heerlijkheid Steenbergen en de 
4 dorpen daartoe behoorende te weten: Ghestel, Oudenbosch, Nyenbosch en Hoeven, voorzoover ze haar 
toebehooren.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 435). Met het zegel van de hertogin in gele was. Met transfix dd. 1407 Januari 7 (Reg.No. 
937).
regest_nummer 9371407 Januari 7
regest_beschrijving Anthonis, hertog van Brabant enz., bevestigt den brief dd. 1403 Juni 20 (Reg.No. 900), waardoor 
deze gestoken is.
regest_datering (Oisterwijc dusent CCCC ende sesse).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 435). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 5731358 December 2
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regest_beschrijving Wenceslaus, hertog, en Jehanne, hertogin van Brabant enz., erkennen, dat de stad Steenbergen uit
gratie en niet volgens recht in de bede hebben bijgedragen en beloven ook in het vervolg geen beden te zullen 
eischen.
regest_datering (te Brussel).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1408 Juni 27 (Reg.No. 951).
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 1e reeks XX, bl. 49.
regest_nummer 9511408 Juni 27
regest_beschrijving Jacob van Steenbergen, deken van de O.L.V. kerk te Sintruden in het bisdom van Ludeke, geeft 
vidimus van den brief dd. 1358 December 2 (Reg.No. 573).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 436). Met geschonden zegel van den oorkonder in groen was.
regest_nummer 9621409 Mei 14
regest_beschrijving Anthonis, hertog van Brabant enz., gelast den heer van Assche, schout van Antwerpen en van het 
land van Riën, om de stad Steenbergen te handhaven in haar recht op vrijdom van tol en geleide op de Schelde, haar 
gegeven bij oudere brieven.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Authentiek afschrift dd. 1409 Mei 15 (Inv.No. 437).
regest_nb Gedrukt in Bronnen v/h Oud-Vad. Recht 1e reeks XX, bl. 56.
regest_nummer 6921372 Februari 18
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen, gezworen raad en inwoners van Loevene, Bruesele, 
sHertogenbossche, Thienen, Leuwe, Nyvele, Liere, Vilvorden, Herentals, Geldenaken, Halen, Landenen, Dormale, 
Hannuyt, Geneepie, Thuernout, Arscot, Zichene, Bergen op den Zoem, Steenberghen, Diest, van der Vueren, 
Overijsche, Assche, Merchtenen, Duysborgh, Waveren, Graven, Eyncourt, Helmont, Eyndoven, Oesterwijc, Arscot, 
Sente Oedenrode, Waelwijc, Oerle, Yersele, Gembloers, Rode bij Halle, Capellen op den Bosch, Groet Adorp, 
Eyghenbrachene, Geest à Geropont, en Needenbeke verklaren voor zich en de andere steden en vrijheden van 
Brabant, dat zij zich zullen houden aan de privileges, door de opeenvolgende hertogen van Brabant gegeven en door 
de tegenwoordige hertogen bekrachtigd.
regest_datering (tot Bruesele dusent driehondert tseventich ende een na usaige ende costume des Hoefs en diocesen 
van Camerike).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 438). De zegels van Leuven, Vilvoorde, Geldenaken, Landen, Hannut, Merchtem, 
Waveren, Incourt, Oirschot, Gembloers, Rode bij Halen, Capellen op den Bosch, Groot Adorp, Eigenbrakel, Geest 
Gerompont en Zichen verloren; die van Brussel, Herenthals, Halen, Dormael, Turnhout, Aerschot, Steenbergen, Diest, 
Tervuren, Overijsche, Assche, Duysbourg, Grave, Helmond, Eindhoven, Oisterwijk, Sint-Oedenrode, Waalwijk, Oerle en
Eersel, in groene was en beschadigd; de zegels van 's-Hertogenbosch, Thienen, Leeuw, Lier, Genappe en Bergen op 
Zoom in groene was met contrazegel en geschonden.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1461 November 30 (Reg.No. 1842).
regest_nummer 18421461 November 30
regest_beschrijving Wilhelmus Ghijsbertusz., prior van het klooster der H. Maagd Maria te Huberghen, geeft vidimus 
van den brief dd. 1372 Februari 18 (Reg.No. 692).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 438). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 18571463 Januari 29
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen, bepaalt, op verzoek van zijn kamerling Jan, graaf van Nassou, 
Vyanden en Dietz, heer van Breda, drossaard van Brabant, dat wegens de armoede van de stad Steenbergen en haar 
inwoners, alle bestaande, zoowel als nieuw te vestigen renten en cijnzen op huizen ten allen tijde losbaar zullen zijn 
met den penning 10.
regest_datering (Bruessel dusent vierhondert twee ende tsestich na costume ons Hooffs).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 439).
regest_nb Gedrukt in Bronnen v/h Oud Vad. Recht, 1e reeks, No. 20, bl. 66.
regest_nummer 23501499 October 15
regest_beschrijving Phelipe, hertog van Brabant enz., gezien een rekest van graaf Engelbrecht van Nassouw, heer van 
Steenberghe, scheldt den inwoners dier stad ¾ van de nog verschuldigde beden kwijt.
regest_datering (Bruexelles).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 440). Met geschonden zegel van Philips, hertog van Brabant, in roode was. In dorso het 
interinement van de Rekenkamer dd. 1500 Februari 23.
regest_nummer 25231510 Mei 11
regest_beschrijving Keizer Maximiliaen, hertog van Brabant, graaf van Holland enz., gezien het rekest van Henrick, 
graaf van Nassou, heer van Breda en Steenbergen, verlengt het in 1484 aan de inwoners van Steenbergen voor 40 jaar 
verleende privilege van vrijdom van tol in Holland, Zeeland en Friesland, waarvan 20 jaar om zijn en waarvoor zij van 
nu af 54 pond jaarlijks zouden moeten betalen, met 9 jaar tegen 24 pond vlaamsch per jaar, zooals zij tot nu toe 
betaald hebben.
regest_datering (Mechelen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 441). Het zegel van den oorkonder verloren. In dorso het interinement van de Rekenkamer 
dd. 1512 Juni 22.
regest_nummer 27881530 Juli 6
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regest_beschrijving Charles, keizer etc., verleent, op verzoek van Hendrik, graaf van Nassou, heer van Breda en van 
Steenberghen, en van de burgerij van Steenbergen, aan de inwoners van deze stad vrijdom van tol in Holland, Zeeland 
en Friesland voor den tijd van 9 jaar, te beginnen Maart 1527, tegen een bedrag van 18 pond jaarlijks.
regest_datering (Malines).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 442). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was met contrazegel. In dorso het 
interinement van hoofden, tresorier-generaal en commiezen van de domeinen en financiën dd. 25 October 1530.
regest_nummer 28081531 Mei 12
regest_beschrijving Charles, keizer etc., bericht aan hoofden en tresorier-generaal van de Domeinen en Financiën, dat 
hij aan de inwoners van Steenbergen, op hun verzoek, vermindering van hun aandeel in de hem gedurende 6 jaar door
Brabant verschuldigde bede van 200.000 pond vlaamsch jaarlijks heeft verleend en wel zóó, dat zij het 1ste en 2e jaar 
2/3, het 3de en 4de jaar de helft en de 2 overige jaren 1/3 moeten opbrengen.
regest_datering (Gand).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 443). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was. In dorso het interinement van
hoofden, tresorier-generaal en commiezen van de domeinen en financiën dd. 21 Augustus 1531.
regest_nummer 33281555 November 30
regest_beschrijving Philippe, koning van Angleterre, France, Naples, Jherusalem, prins van Espaigne, hertog van 
Brabant enz., geeft aan de burgers van Steenbergen, op hun verzoek, kwijtschelding van 300 pond van de 593 pond 8 
stuivers 9 denariën, die zij schuldig zijn wegens hun quote in de bede, groot 250000 pond jaarlijks, voor den tijd van 6 
jaar aan zijn vader als hertog van Brabant beloofd.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 444). Met geschonden zegel van Philips in roode was. In dorso het interinement van 
hoofden, tresorier-generaal en commiezen van de Domeinen en Financiën.
regest_nummer 35311581 Mei 16
regest_beschrijving Wilhelm, prins van Oraengiën, graaf van Nassau etc., ordonneert, dat wegens noodzakelijke 
fortificatie van de stad Steenberghen, die reeds te zwaar belast is om die defensie te bekostigen, de tiende penning 
geheven zal worden van alle goederen en inkomsten; committeert den buitenburgemeester tot ontvanger, die 
rekening doen zal aan de commissarissen uit den Raad en Rekenkamer te Breda, die jaarlijks de wet komen verzetten, 
en committeert genoemden Raad tot superintendent der heffing.
regest_datering (Amstelredamme).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 445).
regest_nummer 35321581 Mei 31
regest_beschrijving Philips, koning van Castilliën, Leon enz., geeft octrooi tot inning van den tienden penning van 
Steenbergen en het Cruyslandt, uitsluitend te gebruiken voor fortificatie dier stad, volgens het advies van den prins 
van Oraignen, gouverneur van Brabant, Hollandt, Zeelant, Vrieslandt en Utrecht, en luitenant-generaal van den 
aartshertog van Oostenrijck (zie Reg.No. 3531).
regest_datering (Antwerpen).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 445).
regest_nummer 35331581 Juni 18
regest_beschrijving De Raad en Rekenkamer van den prins van Orange te Breda als superintendenten van de 
collectatie van den tienden penning van Steenbergen en het Cruusland wijzen een aantal personen aan, om cohieren 
te maken en te collecteeren.
regest_datering (in zijn prinselijke Excellentie camer van Raede en Rekeningen tot Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 445).
regest_nummer 979c 1410 Januari 10
regest_beschrijving Hertog Willem van Beyeren, graaf van Hollant enz., antwoordt aan de stad Steenbergen, dat hij er 
geen bezwaar tegen heeft, dat deze aan den officiaal van den bisschop van Luik uitlevert den bastaard Jan van Pol, 
klerk, mits voldoende zekerheid gesteld wordt.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 446). Met geschonden sluitzegel in roode was.
regest_nummer 12661429 Augustus 29
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad der stad Zierixee, oorkonden, dat zij tezamen met de steden 
Steenbergen, Reymerzwale, Zevenberghen, Tolen en den Oudenbussche geordonneerd hebben, dat de termijn voor 
het zoutzieden gedurende 3 jaar zal loopen van half Maart tot S. Martinus in den winter, dat op overtredingen een 
boete van 100 bourgondische schilden zal staan, waarvan 1/3 aan de kerk, 1/3 aan den heer en 1/3 aan de stad komt, en 
dat aan dengene, die zout koopt van de stad Hulst of andere steden, die zich aan deze ordonnantie niet houden, geen 
zout verkocht zal worden door de aangeslotenen, die elkander akte van deze ordonnantie geven zullen.
regest_datering (op Sinte Jans dach Decollatio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 447). Het zegel van de stad Zierikzee verloren.
regest_nummer 22221492 December 3
regest_beschrijving Schout, burgemeesters, schepenen en raad van Delff oorkonden, dat de graaf van Nassouwen en 
Vyanden, heer van Breda enz., en de stad Steenbergen eener-, en de inwoners van Delff en Delfshaven anderzijds, een 
beurtvaart hebben ingesteld.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 448). Met geschonden zegel ten zaken van de stad Delff in groene was.
regest_nummer 3661343 December 29



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 383

regest_beschrijving Jan van Valkenborch, heer van Buudekenbach en van Berghen op den Zoem, en Johanna van 
Voirne, zijn vrouw, beloven heer Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, hem alle zoden en dijkwerk, die uit 
het gemeenschappelijke land van Breda en Berghen gehaald worden voor den moerdijk in het land van Berghen, 
geheeten den Rughen beer, te vergoeden en, voor zoover die gehaald worden uit land, Willem van Duvenvoerde alleen
toebehoorende, ze te doen schatten door 4 scheidsrechters van weerszijden.
regest_datering (des Maendaeghs na des Heijlechs Karstendach).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1344 Januari 2. (Reg.No. 367).
regest_nummer 3671344 Januari 2
regest_beschrijving Radboud persoon van Woude geeft vidimus van den brief dd. 1343 December 29 (Reg.No. 366).
regest_datering (dusentech driehondert virtech ende drie jaer des ander daeghs na Jaersdach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 452). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 25901515 Januari 26
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassou, Vyanden, Dietz, Katzenellenboghe enz., heer van Breda, Diest, 
Grimbergen en Steenbergen, geeft uit ter bedijking aan Peter Wittensz., Jacop Wittensz., Harent Anthonisz., Cornelis 
Jan Gielisz., wonende te Zierczee, en Henrick Anthonisz., wonende te Steenbergen, het gors de Heye buiten 
Steenbergen tusschen den dijk van Sent Oncommerspolder en de Steenbergsche vliet, dat, na aftrek van 14 gemeten 
293 roeden voor kreken enz. en 4 gemeten tot het houden van de 7 getijden des Zondags in de kerk van Steenbergen, 
412 gemeten groot is.
regest_datering (na costume van scriven 'sHoifs van Ludick).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1516 December 11 (Reg.No. 2624).
regest_nummer 26241516 December 11
regest_beschrijving Burgemeesters en schepenen van Steenbergen geven vidimus van den brief dd. 1515 Januari 26 
(Reg.No. 2590).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 453). Met geschonden zegel van de stad Steenbergen in groene was.
regest_nummer 34431566 Januari 26
regest_beschrijving Wilhelm, prins van Orange, ratificeert, voorzoover hem aangaat, den uitgiftebrief van het 
Heytsche schor onder Steenbergen, opgesteld door de gezamenlijke heeren van Vossemaer den 20en Juni 1565.
regest_datering (op onsen huysen tot Breda na tscryven des Hoofs van Luydicke).
regest_nb Gelijktijdige copie op perkament (Inv.No. 454).
regest_nb De ratificatie is geschreven onderaan een fragment van den uitgiftebrief.
regest_nummer 30591542 Augustus 18
regest_beschrijving Schout, burgemeesters, schepenen en raad van Steenbergen oorkonden, dat zij heden den 
origineelen brief over den koop van den Graaf Heinricx polder, ontvangen hebben van Michiel Piggen, klerk van den 
argentier van den prins van Oraengiën, en dat zij hem in de kom van de kerk geborgen hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 455). Met opgedrukt zegel ten zaken van de stad Steenbergen in groene was en 
beschadigd.
regest_nummer 29681538 December 13
regest_beschrijving René van Chalon en Nassou, prins van Oraengiën, heer van Steenbergen enz., bekrachtigt de 
uitgifte, gedaan door zijn vader, graaf Hendrik, van de gorzen Silverhouck en Kerkgors in Steenbergen, met behoud 
van 1/17, aan wijlen Frederik van Renesse, heer van Malle c.s.
regest_datering (Breda).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1542 April 28 (Reg.No. 3050).
regest_nummer 30501542 April 28
regest_beschrijving Schepenen van Steenbergen oorkonden, dat de ingelanden van de gorzen Silverhouck en Kerkgors
verklaren, dat zij die gorzen, hun ter bedijking uitgegeven door graaf Henrick van Nassou, hetgeen diens zoon René 
van Chalon bevestigd heeft in den brief dd. 1538 December 13 (Reg.No. 2968), hierin opgenomen, op de daarin 
vermelde voorwaarden hebben aangenomen en bedijkt en zich ook verder daaraan zullen houden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 455). Met het zegel van de stad Steenbergen in groene was. In dorso: "Nu Grave Henricx 
polre genaempt".
regest_nummer 34311565 Februari 12
regest_beschrijving Wilhelm, prins van Orangiën enz., verkoopt aan heer Dierick van den Werve, Jeronimus Sandelijn, 
heer van Herenthout, ridders, jonker Philibert van Seroiskercke, rentmeester van Bewesterschelt, en Sr. Johan 
Daranda, ieder 1¼ van 400 gemeten gors, grenzende aan den aanwas van den polder de Heye, genaamd de Heenen, 
graaf Henrijcx polder en de gorzen van de eigenaars van Vossemaer, om die te bedijken in aansluiting met Vossemaer 
en op dezelfde voorwaarden.
regest_datering (op onsen huysen tot Breda voor ende naer ons Heeren geboorte duysent vijffhondert vijff ende 
zestich).
regest_nummer 27431526 Augustus 22
regest_beschrijving De heeren van Immerseel en van Malle, gedeputeerden van den graaf van Nassou, sluiten een 
overeenkomst met Jacob van Bleyswijck en Guido van Bloys, gedeputeerden van de heeren van Vosmaer, waarbij aan 
dezen wordt toegestaan, bij het bedijken van het gors Mattenborch en de Plaete ten Z.W. van den polder van der 
Heyden een dijk te leggen over het gors van den graaf van Nassou, aansluitend bij den dijk van den polder van der 
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Heyden, terwijl verder de afpalingen van het vonnis dd. 1511 September 15 in acht genomen zullen worden; den heeren
van Vosmaer komt het schouwrecht over bedoelden dijk toe, totdat het geen zeedijk meer zijn zal, waarna de graaf 
den dijk zal mogen aanvaarden, alles met behoud van de jurisdictie voor den graaf, uit te oefenen door den schout van
Steenbergen; de graaf van Nassou zal van den Middeldijk, welke loopt van St. Oncommerspolder langs den polder van 
der Heyden, het gebruik en de opbrengsten hebben, terwijl de heeren van Vosmaer zich verbinden, het gors binnen 3 
jaar te bedijken.
regest_datering (Breeda).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1531 Maart 6 (Reg.No. 2805).
regest_nummer 28051531 Maart 6
regest_beschrijving De graaf van Nassou staat aan de heeren van Vosmaer toe om den dijk van Mattenborch, die 
doorgebroken is, wederom over zijn land te leggen en aan den dijk van der Heyden aan te sluiten, terwijl zij 400 gulden
schadevergoeding zullen betalen, omdat het contract dd. 1526 Augustus 22 (Reg.No. 2743), hierin opgenomen, niet is 
nagekomen.
regest_datering (Brussel duysent vijffhondert ende dertich na style van Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 458).
regest_nummer 29441537 November 10
regest_beschrijving De graaf van Nassou, heer van Steenbergen, en de ingelanden van de polders van de Oude en van 
de Westlanden met de St. Oncommerspolder sluiten een overeenkomst tot het toedijken van de haven van 
Steenbergen ten behoeve van de nieuwe dijkage van Zilverhoeck en Kerckergors en het leggen van een sluis en 
sluisvliet daarin tot afwatering.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 459).
regest_nummer 11811423 Augustus 2
regest_beschrijving Dijkgraaf en ingelanden van den polder Westland beloven Engelbrecht, graaf van Nassau, heer van
de Leck en Breda, dat zij geen zoden noch eenig ander dijkwerk zullen halen uit het land van Breda, tenzij met zijn 
goedvinden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 460). Met geschonden zegel ten zaken van de stad Steenbergen in groene was.
regest_nummer 7101376 Mei 1
regest_beschrijving Jan van Polanen, heer van de Leck en Breda, en Heinrick, heer van Berghen opten Zoom, 
verkoopen aan de stad Steenberghen ter bedijking 60 roeden land ten westen van den Mortyere, zuidwaarts tusschen 
Steenberghen en de weel van de nieuwe Coeveringhe, vandaar naar de Berct en vervolgens naar het hooge land van 
Halsteren.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1470 Maart 26 (Reg.No. 1928).
regest_nummer 19281470 Maart 26
regest_beschrijving Wilhelmus Ghijsbertusz. van Heuven, prior van het klooster van de H. Maria te Huyberghen, geeft 
vidimus van den brief dd. 1376 Mei 1 (Reg.No. 710).
regest_datering (in crastino Annunciationis gloriose virginis Marie).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 460). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was, losgeraakt. In dorso staat: 
"Dit hoert in d' stadtkiste van Steenbergen" en "Uutgifte van den polder van de Couveringhe", terwijl het opschrift 
boven het afschrift in een register van 1609 (Oude Inv.; fol. 598 XXVII) luidt: "Het eerste uuytgeven van den 
Westlande".
regest_nummer 9501408 Mei 23
regest_beschrijving Willem, hertog van Beyeren, graaf van Hollant enz., verkoopt aan heer Jan de bastaard van Blois, 
heer van Terlongen, de tienden op Tholen en Scakerloo.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1461 November 25 (Reg.No. 1841).
regest_nummer 9771410 November 3
regest_beschrijving Willem, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., verkoopt aan heer Philips van den Dorp, heer 
Jan de bastaard van Bloys, heer van Treslongen, ridders, Gwy, bastaard van Bloys, Helmich van Dornick, Pieter van 
Botlant en Lourens Dammaesz. de gorzen benoorden Tholen tusschen de Noordkeeten, die op den dijk van den 
Dalemschen polder staan, Hasaertshil, de Kerckencamer en de lijn, die vandaar door Vosvliet naar het Nieuweland van 
den Brouck gaat, ter bedijking, met alle heerlijke rechten, ambachten, ambachtsgevolg en de heerlijkheid van den dijk 
van den Brouck tusschen Vosmair en (Catten)weel; na de bedijking zullen de ambachtsheeren met het land als met een
onversterfelijk leen beleend worden.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1415 Maart 1 (Reg.No. 1023).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris IV, bl. 156.
regest_nummer 10211415 Februari 9
regest_beschrijving Willem, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., verkoopt aan heer Jan den bastaard van Bloys, 
heer Geerit van den Zijll, Helmich van Doirnick, Pieter van Botlant, Jan Heerman en Lourens van Overvest c.s. ter 
betere beveiliging van het door hen reeds bedijkte land van Vosmaer, de gorzen met bijbehoorende heerlijke rechten 
tusschen het water van Vosvliet, Mairloo, Greveningen. Greven, Strijen, langs de vliet naar de Koeverincxse vaert, 
Vertrysen vaert, Hazaertshil, het diep van Heendrecht tot de Noordkeeten van Tholen en Vosmaer als leen.
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regest_datering (in den Hage dusent vierhondert ende vierthien na den loipe van onsen Hove).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1415 Maart 1 (Reg.No. 1024).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris IV, bl. 310.
regest_nummer 10231415 Maart 1
regest_beschrijving Deken en kapittel van St. Marie in den Hage geven vidimus van den brief dd. 1410 November 3 
(Reg.No. 977).
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 461).
regest_nummer 10241415 Maart 1
regest_beschrijving Deken en kapittel van St. Marie in den Hage geven vidimus van den brief dd. 1415 Februari 9 
(Reg.No. 1021).
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift, den 9en December 1461 gemaakt in de Rekenkamer in den Haag, waar het oorspr. is 
gebleven (Inv.No. 461). Op hetzelfde blad het afschrift van het vidimus dd. 1461 November 25 (Reg.No. 1841).
regest_nummer 10471416 Maart 14
regest_beschrijving Willem, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., scheldt Jan van Zevenberghen, bastaard, kwijt 
de douarie, groot 15 engelsche nobels jaarlijks, verzekerd op zekere korentienden in Tholen en Scakersloo, die heer Jan
de bastaard van Bloys van de grafelijkheid in leen houdt, welke douarie Jan van Zevenberghen eertijds aan zijn vrouw 
Foysse schonk, na haar dood te vervallen aan de grafelijkheid.
regest_datering (in den Hage duysent vierhondert ende vijftien na den loip van onsen Hove).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1461 November 25 (Reg.No. 1841).
regest_nummer 18411461 November 25
regest_beschrijving Commoingemeesters, schepenen en raad van Mechelen geven vidimus van de brieven dd. 1408 
Mei 23 en 1416 Maart 14 (Reg. Nos. 950 en 1047).
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift, 9 December 1461 gemaakt in de Rekenkamer in den Haag, waar het oorspr. is gebleven 
(Inv.No. 461). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van het vidimus dd. 1415 Maart 1 (Reg.No. 1024).
regest_nummer 32161550 Augustus 12
regest_beschrijving Steven van den Berch, raad, Andries Vierling, rentmeester van den prins van Oranje, en Philips van 
Lixbonne, schout van Steenberghen, komen, na visitatie ter plaatse met afgevaardigden van de heeren van Vosmair 
overeen, dat Vosmair voor 1/3 contribueeren zal in een te maken dam, en de prins, mits 6 maanden vooruit 
gewaarschuwd, gelijk met die van Vosmair met de bedijking van de gorzen zal beginnen, waartoe Vosmair zich 
eveneens verbindt, over al hetgeen zij elkaar vóór October e.k. hun definitieve beslissing zullen mededeelen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 461). Met approbatie van den Raad en Rekenkamer van den prins van Oranje en 
van zijn voogd C. Bouton de Corbaron dd. 1550 Augustus 16 en 21.
regest_nummer 33091554 Juni 18
regest_beschrijving Willem, prins van Oraingiën, graaf van Nassou, Catzenelboghe, Buren, Leerdam etc., heer van 
Steenbergen, en Jan, markgraaf van Berghen, met de verdere heerschappen van Vossemair, sluiten een overeenkomst 
ten behoeve van de gorzen buitensdijks ten oosten van de Eendrecht en ten noorden van de polders van Mattenborch 
en de Heye, over het leggen van een dam in de kreek, die van het westen naar het oosten tusschen de gorzen van 
Vossemair en die van de Heene loopt, en over het gezamenlijk leggen van een zeedijk van den hoek van Kijckuyt in het 
westen noordwaarts over de gorzen van de Plaet langs het diep van Boekelenborch tot den polder van graaf Hendricx 
land in het oosten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 461). Met geschonden zegels van den prins van Oranje en van de heerlijkheid van Vosmeer 
in roode was.
regest_nummer 1061310 September 13
regest_beschrijving Arnoud van Wesemale, heer van Berghen op den Zoem, verklaart, dat van de 2 penningen 
kuipgeld, die van elke kuip zout van zijnentwege te Steenbergen geheven worden, 1 penning voor hem zal zijn en de 
andere voor Steenbergen.
regest_datering (Sondaghes vor Sint Lambrechts dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 464). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht 1e reeks XX, bl. 36.
regest_nummer 1071310 September 13
regest_beschrijving Rase, heer van Liedekerke, Breda en Boeulaer, verklaart, dat van de 2 penningen kuipgeld, die van 
elke kuip zout van zijnentwege te Steenberge geheven wordt, 1 penning voor hem zal zijn en de andere voor 
Steenbergen.
regest_datering (Sondaghes voor Sinte Lambrechts dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 464). Met het zegel van de oorkonder in groene was met contrazegel.
regest_nummer 1361317 Juli 22
regest_beschrijving Philips, heer van Liedekerke en Breda, beleent Boiden Hermansz. met het schoutambt van 
Steenbergen, voor zoover het hem toebehoort, met zijn recht op de boeten tot 2 schellingen, doch behoudens de 
rechten van den drossaard van Breda.
regest_datering (in Sente Marieën Magdalenen dage).
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regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 465). Met de zegels van Godevert van Bergen en Johan de Bie in groene was, die van 
Philips van Liedekerke en Heinric van Bouchoute verloren. Het oorspr. is gecancelleerd.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1321 Februari 5 (Reg.No. 147).
regest_nummer 1471321 Februari 5
regest_beschrijving Gerard van Rasenghem en Adelise, heer en vrouwe van Leins, Liedekerke en Breda, geven vidimus 
van de akte dd. 1317 Juli 22 (Reg.No. 136), bevestigen haar en omschrijven het daar vermelde recht van den drossaard 
van Breda in dien zin, dat hij de crimineele rechtspraak zal hebben met behoud voor den schout van boeten tot 2 
schellingen.
regest_datering (sVrydags na Onser Vrouwen dach Lijchtmesse).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 465). De zegels der beide oorkonders verloren. De akte is gecancelleerd.
regest_nummer 3911345 October 10
regest_beschrijving Notaris Johannes Pistor van Bergae supra Zomam, instrumenteert, dat Johannes van Mons, 
pastoor te Steenbergen, als collator de school aldaar, na vrijwilligen afstand van Johannes Riddere, pastoor te Rijswijk, 
aan Jacobus van Grymmesteyne, klerk, heeft gegeven om die zelve te bedienen of ze te doen bedienen met verbod 
aan ieder ander om te Steenbergen onderwijs te geven.
regest_datering (in villa seu opido Steenbergensi in hospicio habitationis Heinrici Lac).
regest_nb Oorspr. (Inv. 466). Met zegel van Johannes van Mons in groene was.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 1e reeks XX, bl. 45.
regest_nummer 5331356 Mei 10
regest_beschrijving Jacob van Grimmesteine doet ten behoeve van de stad Steenberghe afstand van zijn aanspraken 
op de school aldaar.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 466). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 5341356 Mei 10
regest_beschrijving Juffreyt Hesselsz. en Wisse van Calfsdonc, schepenen in Steenberghe, oorkonden, dat Jacob van 
Grimmesteyne ten behoeve van de stad afstand doet van al zijn rechten op de school aldaar.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 466). De zegels van de oorkonders ontbreken.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 1e reeks XX, bl. 48.
regest_nummer 5351356 Mei 12
regest_beschrijving Notaris Johannes Pistor van Bergae supra Zomam, instrumenteert, dat Jacobus van Grimmesteine 
zijn rechten op de school en op het bestuur der scholieren aan de stad Steenbergen geeft.
regest_datering (in opido Steenbergense in mansione que dicitur Grimmesteine).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 466). Met signatuur van den notaris.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 1e reeks XX, bl. 47.
regest_nummer 5371356 Mei 18
regest_beschrijving Jan van Polanen, heer van de Leck en Breda, en Heinric van Boutershem, heer van Berghen op den 
Zoem, dragen aan de stad Steenberghen hun rechten op de school aldaar over, behoudens de rechten, die Jacob van 
Grimmesteine daarop heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 466). Met zegel van Jan van Polanen in bruine was en geschonden, dat van Hendrik van 
Boutershem in groene was.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 1e reeks XX, bl. 48.
regest_nummer 4841351 November 13
regest_beschrijving Machtelt, vrouwe van Berghen op den Zoem, verklaart voldaan te zijn door Gielijs Pietersz. van 
alle cijnzen, breuken enz., die de heerlijkheid toekomen uit de 33 bunder moer, die hij heeft te Dorlechter venne in de 
24½ hoeve moer aldaar.
regest_datering (Berghen op den Zoem des anderen daechs na Zente Martijns dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 467). De zegels van de oorkondster en van haar momber, Gielijs die Stovere, ridder, 
drossaard van Bergen op Zoom, verloren.
regest_nummer 6001361 Maart 21
regest_beschrijving Boyden Volkaert scheldt heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, zijn recht op het 
schoutambt van Steenberghen kwijt.
regest_datering (opten Palmen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 468). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 8901402 April 8
regest_beschrijving Henricus van Bouterchem, heer van Bergae supra Zomam, en Heinricus van de Lecka, heer van 
Heeswijc, voogd van Johanna, vrouwe van de Lecka en Breda, geven aan de lombarden Blasius, Franco, Anthonius 
Wilhelmus, Michael en Georgius de Madeis van Felizano in de diocees van Asti, zoons van wijlen Nycholaus, verlof om 
in de stad Steenbergen te wonen en daar handel te drijven gedurende 18 jaar, beginnende op 1 Mei e.k..
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1403 Januari 25 (Reg.No. 896).
regest_nummer 8961403 Januari 25
regest_beschrijving Henricus Oost, prior van het convent der H. Maagd Maria te Huberghen, geeft vidimus van de 
oorkonde dd. 1402 April 8 (Reg.No. 890).
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regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 469). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 6391366 Maart 31
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van der Lecke en Breda, en Heinric van Boutershem, heer van Berghen op 
ten Zoem, geven aan de inwoners van Steenbergen vrijdom van belastingen en beden, uitgezonderd het verschuldigde
bij huldiging, bij gevangenschap van den heer, bij ridderslag van den oudsten zoon en bij het huwelijk der oudste 
dochter, in welke gevallen het de helft zal betalen van hetgeen Breda of Berghen betalen.
regest_datering (des Dinxendaghes na Palmedach).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1408 Juni 27 (Reg.No. 952).
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 1e reeks XX, blz. 50.
regest_nummer 9521408 Juni 27
regest_beschrijving Jacob van Steenberghen, deken van de O.L.V. kerk te Sintruden in het bisdom van Ludeke, geeft 
vidimus van den brief dd. 1366 Maart 31 (Reg.No. 639).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 470). Met persoonlijk zegel van den oorkonder in groene was en geschonden.
regest_nummer 18181460 April 23
regest_beschrijving De stad Steenbergen schrijft aan den graaf van Nassouw, Vyanden en Dietz, heer van Breda en 
drossaard van Brabant, op diens bevel om hem 40 rijders aan bede te bezorgen, dat door den watersnood van gisteren
de zoute moerdijk en de stad zelve zoo geleden hebben, dat zij de reparatie niet zal kunnen bekostigen, al wordt zij 
van de bede zoowel als van de reformatie vrijgesteld.
regest_datering (op Sint Jorys'dach).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 471).
regest_nummer 25221510 April 18
regest_beschrijving Verschillende personen getuigen, dat de gruit van het Cruyslandt van ouds te Rosendale verpacht 
wordt door den rentmeester van Rosendale en Steenbergen; dat de aanvoer van bier vrij, en de opslag bij de Kleine 
Sluys is, waar de tappers 2 stuivers en de huislieden 2 oude engelsche per vat betalen, en dat het land, onder de gruit 
vallende, altijd onder het gerecht van Rosendale en niet onder dat van Steenbergen heeft behoord, alles ten bewijze, 
dat de schout van Steenbergen ten onrechte nieuwigheden invoert.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 472).
regest_nummer 25491511 October 12
regest_beschrijving H. Montens geeft akte van de uitspraak van heer Henrick, graaf van Nassou en Vyanden, heer van 
Breda en Steenberghen etc., waarbij hij in het geschil tusschen den rentmeester van Steenberghen en Roesendale en 
de stad Roesendael eener-, en den schout van Steenberghen als pachter van de accijnzen van Steenberghen 
anderzijds, over de levering van bier in het Cruyslandt, bij provisie heeft beslist, dat de levering vrij is behoudens zijn 
rechten.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 472).
regest_nummer 26771520 Juli 24
regest_beschrijving Schepenen van het Cruyslant wijzen, dat de gruitmeesters de gruit moeten vorderen van den 
brouwer of den biervoerder, tenzij het bier buiten het gebied van den graaf van Nassouw gehaald en in het Cruyslandt 
opgeslagen is, in welk geval de gruit door de verbruikers betaald moet worden.
regest_datering
regest_nb Extract uit het register van het Kruisland (Inv.No. 472).
regest_nummer 27261524 November 12
regest_beschrijving Schepenen van het Cruyslandt, uitspraak doende tusschen de ingelanden en Willem Jacopsz., 
bierbrouwer, beslissen, dat de brouwer gruit schuldig is van het bier, dat hij in het Cruyslandt opslaat en verkoopt, en 
de ingelanden van bier, dat zij uit Steenbergen, Bergen, Wouwe, Roesendael of elders halen, aan den rentmeester van 
den graaf van Nassouw of den pachter van de gruit.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift dd. 1530 (Inv.No. 472).
regest_nummer 27931530 December 13
regest_beschrijving De hoofdbank van Steenbergen, in appèl uitspraak doende tusschen Adriaen Zymonsz., appellant, 
en Adriaen Pietersz., pachter van de gruit van het Kruyslandt, over het betalen van de gruit van bier, dat buiten de 
vierschaar van het Kruyslandt, doch onder den graaf van Nassouw is gekocht en waarvan naar zeggen van den 
appellant op de plaats van inkoop reeds gruit betaald is, beslist, dat van alle bier, gehaald buiten het Kruyslant, hetzij 
uit gebied van den graaf van Nassouw, hetzij van elders, gruit betaald moet worden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 472).
regest_nummer 12161425 November 13
regest_beschrijving Gheeraert Jan Bijstersz. en Cornelijs Jansz., schepenen van Steenbarghen, oorkonden, dat Marten 
Claysz. van Nyspen ten behoeve van zijn moeder Kateline, zijn broeder Jan en zijn zuster Margriete afstand doet van 
zijn vaderlijk erfdeel behalve van 2 nobel jaarlijks erfcijns uit 1∕8 van 2 molens te Steenbarghen, losbaar met 17 nobel, 
en zijn aandeel in de leengoederen te Hoetmare.
regest_datering



388 Nassause Domeinraad tot 1580 1.08.01

regest_nb Oorspr. (Inv.No. 473). De zegels van de beide schepenen verloren.
regest_nummer 13791438 Juli 17
regest_beschrijving Herman Willemsz. en Godevaert Mathijsz. van Stapelen, schepenen van Steenberghen, oorkonde, 
dat Jan van Nispen Claysz. en Pieter Martijn Zoettarsz. verklaard hebben, dat zij elk 1/32 deel hebben van den molen te 
Steenberghen, afkomstig van het 1/16, dat wijlen Jan Pieter Martijnsz. bezat.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 473). Met de zegels van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 15511447 Februari 10
regest_beschrijving Jan van Ringelberch en Jan Jacop Jansz. verkoopen aan Jan van Nijspen en Pieter Jansz. 1/48 deel in
de beide molens te Steenberghen en 2 schellingen brabantsch jaarlijks uit een huis en erf.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 473). Met geschonden zegel van Jan van Ringelberch in groene was.
regest_nummer 26251516 December 19
regest_beschrijving Jan van der Havenen en Jan van Lyekercke, schepenen van Steenberghen, oorkonden, dat 
Janneken Adriaens dochter van den Brande verkocht heeft aan heer Heynrick, graaf van Nassou enz., heer van Breda, 
Grimbergen en Steenbergen, de 2/3 deelen in de beide molens te Steenberghen, die Lijsbet Cannebiers toebehoord 
hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 473). Met de zegels van de beide oorkonders in groene was, het eerste geschonden.
regest_nummer 26381517 September 28
regest_beschrijving Jan van der Havenen en Jan Joesz. van Lyekercke, schepenen van Steenberghen, oorkonden, dat 
Janneken Adriaens dochter van den Brande verkocht heeft aan Heinrick, graaf van Nassouw enz., heer van Breda, 
Steenbergen enz., ¼ en 1/3 van het aandeel, dat Lijsbet Cannebiers had in de beide molens te Steenberghen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 473). Met de zegels van Jan van der Havenen en Jan Joesz. van Lyekercke in groene was.
regest_nummer 26291517 Mei 6
regest_beschrijving Jan van der Havenen en Jan Joesz., schepenen van Steenberghen, oorkonden, dat Cornelie van 
Colstere verkocht heeft aan den heer van Nassouw 1/8 van de goederen, die zij geërfd heeft van Boudewijn van 
Nispen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 474). Het zegel van Jan van der Havenen verloren, dat van Jan Joesz. van Lyekercke in 
groene was. In dorso verklaring van Raes van Lyekercke, rentmeester van Roosendaal, dat Henrick Montens, 
rentmeester van Breda, hem de koopsom heeft betaald benevens 12 rijnsche guldens, die Geerbrandt van Colster heeft
ontvangen op zijn achtste deel, zoodat dit bij de uitgaven van Henrick Montens geboekt moet worden.
regest_nummer 26471518 Mei 15
regest_beschrijving Cornelius Lutke, notaris te Zierxzee, instrumenteert, dat Cornelia Thomas' weduwe wonende te 
Bommenee, Catherine Petrus' dochter, Mannardus Joannesz. en Antonia, weduwe van Jacobus, den schipper, 
inwoners van Zierikzee, overdragen aan Joannes Colenz., vicaris van de kerk van den H. Levinus aldaar, de heele 
nalatenschap van Baldevinus van Hespen (I. Nispen), gewoond hebbende te Steenbergen, om deze, mede uit hun 
naam, te verkoopen.
regest_datering (in opido Zierxzense).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 474). Met signatuur van den notaris). Hieraan is vastgehecht het charter dd. 1518 October 7 
(Reg.No. 2653).
regest_nummer 26531518 October 7
regest_beschrijving Jan Joesz. van Lyekercke en Cornelis Willem Claesz., schepenen van Steenberghen, oorkonden, dat 
Jan Colensz., priester, mede uit naam van Cornelie Domaes uit Bommenee, Jan Pier Huygenz., Aernout Symons 
dochter en Katerina Pieters dochter aan den graaf van Nassouwen 1/8 van de nalatenschap van Boudewijn van Nispen 
en zijn vrouw, joncffrouw Jacops, verkocht heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 474). Met geschonden zegels van de beide oorkonders in groene was. Het charter is 
vastgehecht aan dat dd. 1518 Mei 15 (Reg.No. 2647).
regest_nummer 33441557 Februari 23
regest_beschrijving Philips Jacopsz. Bureau en Henrick Pietersz., schepenen te Steenbergen, oorkonden, dat Andries 
Vierling, rentmeester der stad Steenbergen, als zekerheid stelt voor 2 renten, groot 24 en 18 carolusguldens jaarlijks, 
toekomende aan Catrina Aelbrech van der Havene, weduwe van Cornelis Adriaen Maesz., en haar kinderen, 13 
gemeten 216 roeden land, in den graaf Henrix polder gelegen.
regest_datering (XVc sessenvijftich stilo Brabantie).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 475). De zegels der beide schepenen verloren.
regest_nummer 35281580 December 4
regest_beschrijving Ocker Cornelis Ockersz., burgemeester van Ziericzee en opperdijkgraaf van Schouwen, Cornelis 
Claesz., oudburgemeester en heemraad van Schouwen, arbiters, met mr. Maarten Willem Symonsz., licentiaat in de 
beide rechten, secretaris van Ziericzee, als superarbiter, doen uitspraak tusschen den Raad en Rekenkamer van den 
prins van Oraengnen te Breda en jonker Willem de Roovere c.s. als erfgenamen van hun moeder Heylwich van Achelen
over het gors de Triangel in dien zin, dat Willem de Roovere de keuze krijgt tusschen afstand doen van het gors, 
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waarbij hem 1000 pond, door hem als legschat betaald, en 300 pond voor melioratie gerestitueerd zal worden, of 
behoud, mits het gors binnen 7 jaar bezeedijkt is volgens contract dd. 1565 December 14, over welke keuze hij vóór 1 
April moet beslissen, bij gebreke waarvan de keuze aan den Raad en Rekenkamer komt.
regest_datering (Ziericxzee).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 477).
regest_nummer 34371565 December 15
regest_beschrijving Wilhelmus, prins van Orangiën, graaf van Nassau enz., geeft voor 1000 carolusguldens het gors de 
Triangel, groot 135 gemeten en gelegen ten Noorden van den graaf Henrijcks polder, aan Willem de Roovere, schout 
van Steenbergen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1566 Februari 24 (Reg.No. 3446).
regest_nummer 34461566 Februari 24
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Steenbergen geven vidimus van den brief dd. 1565 
December 15 (Reg.No. 3437).
regest_datering (duysent vijfhondert vijff ende tszestich naer costume van scryven in den Hove van Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 477). Met het grootzegel van Steenbergen in groene was. In dorso: "Vidimus van de 
uuytghifte van den Triangel, anno 1565 geschiet ende sonder effect gebleven bij gebreck van jonker Willem de Roover, 
als in de casse Steenbergen, vergadert by Le Saige art. 45".
regest_nummer 5801359 Augustus 26
regest_beschrijving Heynric van Bouterzem, heer van Berghen op den Zoem, belooft heer Jan van Pollanen, heer van 
de Leck en Breda, dat hij nimmer een pastoor te Steenberghen zal benoemen, die niet accoord gaat met de 
overeenkomst, die hij met den tegenwoordigen pastoor, Jan van Boschoven, gesloten heeft, waarbij dezen 1∕3 van de 
tienden van Cromwiel is toegewezen.
regest_datering (des Maendaghes na Sente Bertelmees'dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 478). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nb b) Oorspr. (Inv.No. 478). Met het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb Ofschoon de redactie van beide akten een weinig verschillend is, is de inhoud dezelfde.
regest_nummer 5811359 Augustus 26
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, en Heinric van Bouterzem, heer van Berghen op den 
Zoem, bevelen hun rentmeesters, op verzoek van Gheryt, heer van Voirselaer, 1∕3 der tienden van den Cromwiel aan 
Jan van Boschoven, pastoor van Steenbergen, af te staan.
regest_datering (des Maendaghes na Sente Bertelmees'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 478). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 5821359 September 2
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, en Heinric van Bouterzem, heer van Berghen op den 
Zoem, geven op verzoek van Gheryt, heer van Vorselaer, 1∕3 van de tienden van de Cromwiel aan Jan van Boschoven, 
pastoor van Steenbergen.
regest_datering (des Maendaghes na sente Gielijs'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 478). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 6901371 September 14
regest_beschrijving Heinrijc van Boutersem, heer van Bergen opten Zoem, geeft aan de stad Steenbergen al zijn 
inkomsten uit deze stad en uit het dorp Gastelle als zekerheid voor een rente, groot 20 pond oude grooten 
tournooisch jaarlijks, die hij ten laste van de stad verkoopen zal tot afdoening van de schulden, door zijn vader 
nagelaten.
regest_datering (des Sonnedages na Onser Vrouwen dach Nativitatis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 479). Met de zegels van den oorkonder in groene, van Johanna, hertogin van Brabant in 
gele, van Gheeraert, heer van Vorsellaer en Hoechstraten, burggraaf van Gheldenaken, en Gheeraert van Bergen in 
groene, en rest van het geheim zegel van Jan van Polanen, heer van de Leck en Breda, in roode was; de zegels van de 
hertogin van Brabant en Gh. van Vorsellaer geschonden.
regest_nummer 14641442 Januari 25
regest_beschrijving Jan die Pottere, jonge Godevaertsz., en Jan Jansz. van Grijmmersteyn, schepenen van 
Steenbergen, oorkonden, dat Jacob Claeysz., wonende in den Ouden Busch, verkocht heeft aan de stad Steenbergen 
een erfrente, groot 18 grooten 10½ mijt, uit het huis en erf van Dappaert.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 480). Met de zegels der schepenen in groene was, dat van Jan die Pottere gedeeltelijk 
verloren.
regest_nummer 17921458 Mei 9
regest_beschrijving Notaris Walterus van Riel van Gheldrop instrumenteert, dat mr. Johannes van Glimae, rector van 
de kerk te Steenbergen, nu er bij de verdeeling van het gemeenschappelijke gebied van de heeren van Breda en van 
Bergae supra Zomam oneenigheid is ontstaan over de verdeeling der tienden, waaromtrent eertijds was 
overeengekomen, dat de beide heeren van sommige 2/3 en van andere 3/r zouden krijgen en de rector het overige, er 
tot bevordering van den vrede in toegestemd heeft, dat zij voortaan van alle tienden 2/3 zullen ontvangen, behoudens 
goedkeuring van den paus.
regest_datering (Lovanii in domo sive hospicio prefati domini de Bergis sito prope forum piscinii).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 481). Met signatuur van den notaris.
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regest_nummer 17941458 Mei 31
regest_beschrijving Notaris Theobaldus Symonsz. instrumenteert, dat Johannes van Glimae, heer van Bergae supra 
Zomam etc., instemt met de overeenkomst, den 9en Mei gesloten over de verdeeling van de tienden te Steenbergen 
tusschen hem en den heer van Breda eener-, en den rector van de kerk aldaar anderzijds, behoudens goedkeuring van 
den paus.
regest_datering (in opido Antwerpiensi in ecclesia beate Marie).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 481). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 17951458 Juni 26
regest_beschrijving Notaris Hartmannus Snauhart instrumenteert, dat Johannes graaf van Nassau, heer van Breda, 
instemt met de overeenkomst, den 9en Mei gesloten over de verdeeling van de tienden te Steenbergen tusschen hem 
en den heer van Bergae supra Zomam eener-, en den rector van de kerk te Steenbergen anderzijds, behoudens 
goedkeuring van den paus.
regest_datering (in castro dicti domini Johannis comitis nuncupato Dillenburg).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 481). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 17981458 September 19
regest_beschrijving Pius, paus, draagt aan de dekens van Lovanium, Breda en Beka op, om na onderzoek en na 
Johannes van Glimes, rector van de kerk te Steenbergen, gehoord te hebben, de deeling van de tienden in de parochie 
van Steenbergen, waarvan 2/3 aan de beide wereldlijke heeren, graaf Johannes van Nassouw en Johannes van Glimes, 
heer van Bergen op Zoom, en 1/3 aan den rector der kerk van Steenbergen zal komen, goed te keuren.
regest_datering (Rome apud Sanctum Petrum terciodecimo kalendas Octobris).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 481). Met zegel van den paus in lood.
regest_nb b) Authentiek afschrift 2e helft 15e eeuw met aangehechte informatie (Inv.No. 483).
regest_nummer 18031459 Januari 26
regest_beschrijving Notaris Florentinus Sapientis en notaris Bertoldus Heymannusz. instrumenteeren, dat Henricus 
Bye, deken van de kerk der H.M. Maria te Breda, en Nicolaus Houtacker, deken van de kerk van den H. Petrus te Beka, 
beiden in de diocees van Leodium, executeurs, gezien de bul van paus Pius dd. 1458 September 19 (Reg.No. 1798), hier 
overgelegd door Cornelis Beys en Lambertus Cupers, procureurs van Johannes, graaf van Nassau etc., en Johannes van
Glimes, heer van Bergae supra Zoman, in het bijzijn van Johannes van Glimae, pastoor, hebben bepaald, dat de 
tienden van de parochie van Steenbergen voor 2/3 aan de beide wereldlijke heeren en voor 1/3 aan den pastoor van 
steenbergen zullen komen.
regest_datering (in choro parochialis ecclesiae dicti opidi de Steenbergen indictione septima die vero Veneris vicesima 
sexta mensis Januarii).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 481). Met geschonden zegels van Henricus Bye en Nicolaus Houtacker in groene was, 
waarvan het eerste met contrazegel.
regest_nummer 18931465 Juni 26
regest_beschrijving Gielijs Alleyn verklaart, dat hoewel er twee schepenbrieven nl. één van Steenbergen, gemaakt zijn 
van de rente, groot 2 pond jaarlijks, die hij gekocht heeft van Bouwen van Nyspen Jansz., er toch maar sprake is van 
één rente.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 482). Met opgedrukt zegel van den oorkonder onder papier.
regest_nummer 19961475 October 26
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, benoemt ingevolge het compromis, 
eertijds tusschen wijlen zijn vader en den abt van het convent van S. Bernaerts op de Schelt over de tienden van 
Wouwe en Steenbergen gesloten, in plaats van mr. Willem van Alfen, die buitenslands is, mr. Janne Boote, licenciaat in 
de beide rechten, tot arbiter.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 483). Met opgedrukt zegel van de oorkonder in roode was.
regest_nummer 21351485 October 10
regest_beschrijving Johannes van Nispen, kanunnik van Beata Maria te Antwerpia, en mr. Wilhelmus van Alffijn, 
pastoor te Breda, erkennen schuldig te zijn aan Victor van Bakerem te Bruxellae 100 ducaten, door diens bank in de 
curia Romana uit te betalen aan Theodricus Huwaghen, die daarvoor zorg zal dragen voor de expeditie van een 
pauselijken brief ten behoeve van Engelbertus, graaf van Nassouw, welk bedrag zij aan hemzelf of aan een van de 
erfgenamen van Johannes van Herssevelt zullen uitbetalen.
regest_datering (in Antwerpia).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 483).
regest_nummer 21451486 Januari 5
regest_beschrijving Theodericus Huwaghen, pauselijk notaris, erkent ontvangen te hebben 150 rijnsche guldens uit 
handen van de erfgenamen van Johannes van Hersvelt, kooplieden te Roma, krachtens een commissiebrief, te 
Antwerpia afgegeven door Victor van Bakere op 10 October, voor de expeditie van de zaak van Enghelbertus, graaf van
Nassow, welk bedrag hij binnen 3 maanden te Brussel aan genoemde kooplieden belooft terug te betalen door 
tusschenkomst van graaf Enghelbertus.
regest_datering (Die Jovis quinta mensis Januarii).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 483).
regest_nummer 21531486 Juli 25
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regest_beschrijving E. de Nassou schrijft aan Cornelis van Bruhesen, rentmeester van Breda, dat door de schuld van 
mr. Dierick Houwagen, notaris van het pauselijk paleis, de bul, door hem ontvangen, geen antwoord geeft op zijn 
verzoek, en gelast den rentmeester ervoor te zorgen, dat de onkosten, groot 100 ducaten, waarvoor deze, de persoon 
van Breda en mr. Jan van Nispen door de camera gecrediteerd zijn, op mr. Dierick verhaald worden.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 483). In dorso: "Victoir. Van den 1½ gouden rijns guldens van der bulle van den 
thienden van Steenbergen".
regest_nummer 21591486 December 22
regest_beschrijving Aerdt Ofhuys erkent namens de erfgenamen van Jan van Hersvelt ontvangen te hebben van 
Cornelis van Bruheze, rentmeester van den heer van Nassouwe, 150 rijnsche guldens krachtens een recognitie, te 
Rome geschreven door mr. Dierick Huwaghen den 5en Januari 1486.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 483).
regest_nummer 25301511 Februari 26
regest_beschrijving Julius, paus, vergunt Johannes, heer van Bergae supra Zomam, 2/3 van de tienden van door hem 
nieuw te bedijken landen voor zich zelf te innen en 1/3 aan de aldaar te stichten kerken te geven op voorwaarde, dat hij
die kerken met het ontbrekende zal begiftigen, wanneer 1/3 van de tienden niet voldoende is.
regest_datering (Rome apud Sanctum Petrum quarto kal. Marcii).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 483).
regest_nummer 26061516 Januari 26
regest_beschrijving Raes van Lyekercke zendt hierbij ingesloten aan Henrick Montens, rentmeester van Breda, op 
diens verzoek een opgave van de huurwaarde van de tienden in het Cruyslandt, waarbij hij opmerkt, dat die tienden 
gedeeltelijk onder de gerechten van Steenbergen en Wouwe liggen, aan welker kerken de graaf van Nassau jaarlijks 
resp. 100 rijnsche guldens en 1/3 van de tienden betaalt.
regest_datering (Rosendale altera Pauli).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 483).
regest_nummer 26081516 Maart 27
regest_beschrijving Henry Montens, rentmeester van Breda, bericht den heer de La Sart, griffier van de orde van het 
Gulden Vlies, dat hij na een afwezigheid van 24 dagen uit Breda niet langer te Brussel kon blijven, doch alle stukken, 
rakende de tienden van het Cruyslandt, voor hem heeft achtergelaten met inventaris en memorie.
regest_datering (Bruxelles ce jeudi après Annunciacionis).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 483).
regest_nummer 2626-1516
regest_beschrijving Henricus, graaf van Nassouw, vraagt den (kardinaal Sancte Crucis) bevestiging van de 
overeenkomst, gesloten tusschen graaf Engelbertus en abt en convent van St. Bernardus bij de Schalda, waarbij de 
tienden van de bedijkte aanwassen onder de parochie van Woude aan de graven van Nassouw werden afgestaan 
tegen betaling van 8 pond vlaamsch jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Afschrift c. 1516 (Inv.No. 483).
regest_nummer 19711474 Mei 30
regest_beschrijving Notaris Mathias Nickolausz. van Rosendaell instrumenteert, dat Wilhelmus, Johannes Noutsz. 
zoon c.s., inwoners van Steenbergen, machtiging verleenen aan mr. Johannes van Couwenberghe, Egidius Ghevaert, 
Cornelius van Bruheze en Johannes van Overhoff om te procedeeren in de zaak aangaande zekere tienden, die de abt 
van het klooster Sanctus Bernardus aan de Schalda of de pastoor van Wouda in zijn naam voor den Raad van Brabant 
aanhangig heeft gemaakt.
regest_datering (in praefato opido in domo Arnoldi filii Petri van Overhoff stante ibidem iuxta forum).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 483). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 19721474 Juli 4
regest_beschrijving De Raad van Brabant geeft akte, dat Jan van Couwenbergen en Jan van Overhoff, procureurs van 
den graaf van Nassau in het geschil tusschen den abt van St. Bernaert eener-, en Walraven van Berchem en de 
tiendnemers van Steenbergen anderzijds, voor den genoemden Raad het garant voor 2/3 van de tienden, den graaf 
toebehoorende, hebben aangenomen en als garant Zondag over 8 dagen zullen antwoorden op den eisch van den abt,
terwijl mr. Jan Caiypelant belooft mr. Jan van Glymes te zullen verzoeken op denzelfden dag het garant voor het 1/3, 
dat hem toebehoort, te komen aannemen, waarna door beide partijen personen zijn aangewezen om de contentieuze 
tienden te heffen op voorwaarde, dat de heffers die zullen verborgen bij de schepenbank, waaronder de tienden 
liggen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 483).
regest_nummer 19731474 Juli 8
regest_beschrijving Charles, hertog van Bourgoingne, Brabant enz., draagt aan den Raad van Brabant op om in kort 
geding uitspraak te doen in den twist tusschen den graaf van Nassau, heer van Breda en Steenbergen, en den abt van 
het klooster van St. Bernard op de Escault over de tienden in Steenbergen.
regest_datering (Malines).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 483). Met geschonden zegel van Karel den Stoute in roode was met contrazegel.
regest_nummer 19771475 Januari 10
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regest_beschrijving Johan, graaf van Nassau, Vyanden en Dietze, heer van Breda, en broeder Martten, abt, met het 
gemeen convent van Sente Bernaerts opte Scheldt, kiezen tot arbiters in hun geschil over de grenzen van de tienden 
van Steenbergen en Wouwe, van den kant van den graaf van Nassau, mr. Willem van Alfen, doctor in de rechten, en 
Arend van Overhof Petrusz. en van den kant van den abt en het convent, meester Janne Audenhoven, cantor en 
kanunnik van de kerk van Bergen op Zoom, en Jacop Jansz., wonende te Wouwe.
regest_datering (na den stijl sHoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 483). Het zegel van den graaf van Nassau verloren, dat van abt en convent in roode was en 
beschadigd.
regest_nummer 19851475 Februari 16
regest_beschrijving Broeder Martin, abt van het convent van S. Bernart, machtigt broeder Peter van Turnout, pastoor 
van Wouwe, Jan van den Werve, zijn rentmeester, en Loyek Gouvry, zijn kamerling, om op Vrijdag eerstkomende hem 
te vertegenwoordigen voor de arbiters, die uitspraak zullen doen in een geschil tusschen hem en den graaf van 
Nassouw over de tienden van Wouwe en Steenbergen.
regest_datering (MCCCC vier ende tseventich naar scryven sHofs van Camerijk).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 483). Met geschonden zegel van den abt in roode was.
regest_nummer 19981476 Januari 5
regest_beschrijving Martin, abt van het convent van S. Bernaerts op de Schelt, verlengt de commissie van de arbiters 
in het geschil met den graaf van Nassouw over de grens van de tienden en parochiën van Steenbergen en Wouwe, die 
op 10 Januari e.k. zou zijn afgeloopen, tot 15 Maart.
regest_datering (duusent vierhondert vive ende tseventich naer manieren van scryven sHofs van Camerijk).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 483). Met het zegel van den abt in roode was.
regest_nummer 19991476 Maart 7
regest_beschrijving Broeder Martin, abt van het convent van S. Bernaert opte Schelt, verlengt zijn submissie aan de 
uitspraak der arbiters in het geschil met graaf Engelbrecht van Nassouw over de grens van de tienden en parochiën 
van Steenbergen en Wouwe van 15 Maart tot 1 Juli e.k.
regest_datering (naer costumen van scryven des Hofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 483). Met het zegel van den abt in roode was.
regest_nummer 21021483 September 2
regest_beschrijving Ingelbrecht, graaf van Nassouw en Vianden, heer van Breda, en broeder Martin, abt, en convent 
van St. Bernaert op de Scelt oorkonden, dat arbiters in hun geschil over de grens van de tienden van de kerken te 
Steenbergen en Woude hebben beslist, dat de grenzen der tienden binnensdijk dezelfde zullen zijn als die van de 
heerlijkheid Steenbergen, waarvoor de kerk van Woude een rente, groot 8 pond brabantsch jaarlijks, zal ontvangen, 
losbaar met den penning 20; van de tienden buitensdijks zal alles ten noorden van de lijn den Bril, de Quade Gheere, 
de Keet, Cromwyele en de kapel van Dorlucht tot de zee aan den graaf van Nassouw, en alles ten zuiden daarvan aan 
abt en convent komen; de heeren van Nassouw zullen, wanneer zij het land bedijken, 2/3 van de tienden als 
bedijkingskosten ontvangen en de kerk van Woude 1/3, voor welke uitspraak de heer van Nassouw de goedkeuring van
den paus zal vragen.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 483). Met het zegel van graaf Engelbrecht in roode, die van abt en convent in groene was;
de zegels van mr. Willem van Alphin en heer Lodewijc Pinnock, heer van Velpen en de Horst, meier van Leuven, 
arbiters, in roode was, en resten van de zegels van heer Heynderic Bau, heer van Mugghemburch, en mr. Goevaert 
Roelans, arbiters, in roode was.
regest_nb b) Authentieke Latijnsche vertaling dd. 1516 (Inv.No. 483).
regest_nummer 21381485 October 20
regest_beschrijving Innocentius, paus, draagt aan den abt van het klooster van S. Gertrudis te Lovanium, den deken 
van de kerk van Mons S. Gertrudis en den officiaal van Leodium op om, na onderzoek van het verzoekschrift van 
Engelbertus, graaf van Nassau, heer van Breda, goed te keuren, dat hem gedurende 25 jaar de helft der tienden van 
het nieuw te bedijken land tusschen Steenbergen en Roysendayle wordt gegeven benevens het patronaatsrecht van 
de aldaar te stichten kerken.
regest_datering (Rome apud Sanctum Petrum …. tertiodecimo Kalendas Novembris).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 483). Met looden zegel van den paus.
regest_nummer 21471486 Maart 10
regest_beschrijving Innocentius, paus, draagt aan den abt van het klooster van S. Gertrudis te Lovanium, den deken 
van de kerk van Mons S. Gertrudis en den officiaal van Leodium op, om het verzoek van Engelbertus, graaf van 
Nassauwe, heer van Breda, in te willigen en hem toe te staan om van het door hem te bedijken land tusschen de 
monden van den Rhenus en de Schalda 2/3 der tienden zelf te behouden en het 1/3, dat aan de aldaar te stichten 
kerken komen zal, de eerste 10 jaar in erfpacht te nemen tegen een behoorlijken canon.
regest_datering (Rome apud Sanctum Petrum sexto Idus Martii).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 483). Met het zegel van den paus in lood.
regest_nb b) Geïnsereerd in den brief dd. 1488 Maart 13 (Reg.No. 2172).
regest_nb c) Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 483).
regest_nummer 21641487 Juni 5
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regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassow en Vianden, heer van Breda, geeft mr. Johannes Storm, kanunnik 
van de kerk te Breda, Egidius Gevaert, klerk, en Gerardus van Streepe, zijn secretarissen, en Johannes van Bruheze, 
klerk, procuratie ad lites en machtigt hen om eertijds verleende pauselijke bullen te vertoonen en uitvoering daarvan 
te verzoeken.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 483). Met het zegel van den graaf van Nassow in roode was.
regest_nummer 21681487 December 1
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassauw en Vyanden, heer van Breda en Steenbergen, stelt 4 gemeten van 
het nieuw bedijkte land ten zuidoosten van Steenbergen, gelegen aan den dijk bij de Cleyn Sluis, aan de oost-, of aan 
de westzijde der vaart, ter beschikking om daarop een kerk te bouwen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 483). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nb Gedrukt in Taxandria 1926, bl. 255.
regest_nummer 21721488 Maart 13
regest_beschrijving Notaris Michael Absoloens en Wilhelmus Boenkens instrumenteeren, dat Malinus van Beeck, 
deken van de kerk van Mons Sancte Gertrudis, rechter, ter uitvoering van de bul van paus Innocentius VIII d.d. 1486 
Maart 10 (Reg.No. 2147), hierin opgenomen en hem overhandigd door mr. Johannes Storm, procureur van Engelbertus 
van Nassau, gelast, dat op de 4 gemeten land, dit jaar ingedijkt bij de Cleijn Sluyse, een kerk gebouwd moet worden 
met een kerkhof, begrensd door de parochies van Steenbergen, Woude, Nispen of Rosendaal, en Gestel, en de tienden
verdeeld zullen worden als omschreven is in de bul.
regest_datering (in domo inhabitationis egregii domini et magistri Wilhelmi de Alphen utriusque juris doctoris ac 
decani christianitatis concilii Beeckensis in pretacto opido Bredense situato indictione sexta).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 483). Met het zegel van Beeck in groene was en signatuur van de beide notarissen. Met 
transfix dd. 1488 Maart 29 (Reg.No. 2174).
regest_nummer 21741488 Maart 29
regest_beschrijving Johannes van Hoerne, bisschop van Leodium, bevestigt, op verzoek van Engelbertus, graaf van 
Nassouw, den brief van Malinus van Beeck, deken van de kerk van Mons Sanctae Gertrudis, dd. 1488 Maart 13 (Reg.No.
2172), waardoor deze gestoken is, begiftigt eveneens op diens verzoek, Anthonius Corneliusz. met de daarin vermelde 
kerk en stemt er in toe, dat de heer van Steenbergen het patronaatsrecht zal hebben.
regest_datering (in opido nostro Lonaniensi).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 483). Met geschonden zegel van Johannes van Hoerne in roode was.
regest_nummer 22011491 Juni 28
regest_beschrijving Burgemeesters en schepenen van Steenbergen machtigen Jan van Bruheze, schout, en Boudewijn 
van Nispen en Jan Arentsz., schepenen aldaar, om den heer van Breda ter beantwoording van de aanmaning, 
overgebracht door Jan de bastaard van Nassouw, kastelein van Huesden, en Willem van Alffen, persoon van Breda, om
hem den achterstal van 33 jaar van de 33 pond 6 schellingen 8 penningen, die de stad hem jaarlijks schuldig is, te 
betalen, een voorstel te doen, waarbij hem de inkomsten van de stad worden afgestaan tegen overneming van eenige 
uitgaven.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 484). Het opgedrukte zegel ten zaken verloren. Op hetzelfde blad antwoord van 
den heer van Breda dd. Juni 20 (Reg.No. 2202).
regest_nummer 22021491 Juni 20
regest_beschrijving E. de Nassou gelast zijn ambtenaren de stad Steenbergen een brief te geven en er een van haar in 
ontvangst te nemen aangaande de door haar aangeboden overeenkomst, over den vorm van welken brief hij zijn 
meening te kennen heeft gegeven aan mr. Willem van Alffijn.
regest_datering (Mechelen).
regest_nb Geschreven op hetzelfde blad als de brief dd. 1491 Juni 18 (Reg.No. 2201).
regest_nummer 22031491 Juli 5
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda en Steenbergen, sluit met de 
inwoners van Steenbergen een overeenkomst, waarbij alle inkomsten der stad aan hem worden afgestaan ter delging 
van de jaarlijksche rente van 33 pond 6 schellingen 8 penningen brabantsch, die zij reeds gedurende 33 jaar in gebreke 
zijn te betalen, onder voorwaarde, dat hij de stad zal vrijhouden van alle, ook aan Brabant en Antwerpen op te 
brengen lasten, de afkoopsom van tol in Holland en Zeeland zal voldoen, voor het onderhoud der muren zal zorgen en
de betaling van jaarrenten enz. op zich zal nemen, en stelt tevens den te betalen wijnaccijns vast.
regest_datering (Steenbergen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 484). Met het zegel van Engelbrecht van Nassouw in roode was, dat van de stad 
Steenbergen in groene was met contrazegel, beschadigd. Gedrukt in Bronnen v/h Oud Vad. Recht, 1e reeks XX, bl. 69.
regest_nummer 29951540 Januari 4
regest_beschrijving Claes Anthuenisz. en Willem Claesz., schepenen van Steenbergen, oorkonden, dat Willem Claesz. 
erkent schuldig te zijn aan Korstiaen Gielijsz. een rente, groot 6 carolusguldens jaarlijks, verzekerd op de helft van 17 
gemeten land in den polder Silverhueck, losbaar met den penning 16.
regest_datering (naer stijl van Camerijck).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 485). De zegels van beide schepenen verloren.
regest_nummer 31221546 Juni 3
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regest_beschrijving Nicolaes Anthuenisz. en Willem Claesz. Codde, schepenen van Steenbergen, oorkonden, dat Jacop 
Pietersz., timmerman, erkent schuldig te zijn aan Jacop en Roosken, weezen van Dierick Jacopsz. en Mayke Wouters, 
een rente van 4 carolusguldens jaarlijks, verzekerd op 4, 2 en 3 gemeten land in het oude land van Steenbergen, 
losbaar met den penning 16.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 486). De zegels der beide schepenen verloren. Met twee transfixen dd. 1557 Januari 12 en 
Juli 11 (Reg. Nos. 3341 en 3350). Hieraan was vastgehecht de brief dd. 1552 Mei 14 (Reg.No. 3263), welke evenals de 
beide transfixen losgeraakt is.
regest_nummer 32631552 Mei 14
regest_beschrijving Nicolaes Anthuenisz. en mr. Frans Pietersz., schepenen van Steenbergen, oorkonden, dat Jacop 
Pietersz. erkent schuldig te zijn aan Jacop en Roosken, weezen van Dierick Jacopsz., een rente, groot 2 carolusguldens 
jaarlijks, verzekerd op 4, 3 en 2 gemeten land in het oude land van Steenbergen, losbaar met den penning 16.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 486). De zegels van beide schepenen verloren. Met (losgeraakt) transfix dd. 1556 Januari 22 
(Reg.No. 3332), in dorso waarvan staat, dat de rente in 1570 is afgelost. Hieraan was vastgehecht de brief dd. 1546 Juni 
3 (Reg.No. 3122).
regest_nummer 33321556 Januari 22
regest_beschrijving Henrick Pietersz. en Philips Bureau(?), schepenen van Steenbergen, oorkonden, dat Cornelis 
Pauwelsz. overdraagt aan Wouter Jacopsz., brouwer te Delft, den rentebrief dd. 1552 Mei 14 (Reg.No. 3263), waardoor 
deze gestoken is.
regest_datering (duysent vijfhondert ent vijff ende vijftich Brabants style).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 486). De zegels van beide schepenen verloren. De brief is losgeraakt vazn dien dd. 1552 Mei 
14 (Reg.No. 3263).
regest_nummer 33411557 Januari 12
regest_beschrijving Henrick Pietersz. en Adriaen Corstiaensz., schepenen van Steenbergen, oorkonden, dat Jacop 
Dierixz. overdraagt aan Cornelis Pauwelsz. den rentebrief dd. 1546 Juni 3 (Reg.No. 3122), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (XVc sessenvijftich nae stijl van Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 486). De zegels der beide schepenen verloren. Het charter is losgeraakt van den brief dd. 
1546 Juni 3 (Reg.No. 3122).
regest_nummer 33501557 Juli 11
regest_beschrijving Henrick Pietersz. en Dierick Ghijsbrechtsz., schepenen van Steenbergen, oorkonden, dat Cornelis 
Pauwelsz. en zijn vrouw overdragen aan Wouter Jacopsz., brouwer te Delft, den rentebrief dd. 1546 Juni 3 (Reg.No. 
3122), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 486). De zegels der beide schepenen verloren. Losgeraakt van den brief dd. 1546 Juni 3.
regest_nummer 7831387 November 5
regest_beschrijving Jan van Yersicke en Gheraedt Pietersz., schepenen te Steenbergen, oorkonden, dat Jan van 
Grymmersteyne, mede als voogd van Harman, Gheraedt, Margryet en Heylsoete zijn broeders en zusters, verkocht 
heeft aan Harman Mulaerdt Harmansz. een rente van 6 schellingen oude grooten 17 oude engelsche jaarlijks, gaande 
uit den landcijns van Steenbergen.
regest_datering (op Sinte Ledenaerts avond).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 487). Met geschonden zegels van Jan van Yersicke en Gheraedt Peetersz. in groene was.
regest_nummer 13001432 Mei 12
regest_beschrijving Joes Gheeraertsz. en Jan van Nijspen Claeusz., schepenen van Steenberghen, oorkonden, dat 
Godevaert Harman Mulaertsz. van Wineghem verkocht heeft aan den jonker van Nassouwen 6 schellingen grooten en 
17 engelsche jaarlijks uit de renten, die de jonker van Nassouwen heeft uit Steenberghen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 487). Met de zegels van de oorkonders in groene was.
regest_nummer 601290 November 9
regest_beschrijving Rase van Gavera, heer van Liedekerke en Breda, verkoopt aan Godevaert ver Lietwinen zoon van 
Berghen den cijns van Steenbergen tot 30 pond s'jaars, en wat daaraan ontbreekt, mag hij innen uit de renten van 
Steenberghen, hetgeen door zijn zoon Raso van Liedekerke, heer van Boenlaer, mede bezegeld wordt.
regest_datering (des Donredaghes na Alre Heileghen dach).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1333 Juli 22 (Reg.No. 243).
regest_nummer 2431333 Juli 22
regest_beschrijving Wilhelmus, abt van het klooster van St. Michael te Antwerpia, vidimeert den brief dd. 1290 
November 9 (Reg.No. 60).
regest_datering (in festo Beate Marie Magdalene).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 488). Het zegel van den abt verloren.
regest_nummer 9691410 Februari 24
regest_beschrijving Joes Gheeraertsz. en Everdey Danckaertsz., schepenen van Steenbergen, oorkonden, dat Claeys 
van Nyspen verkocht heeft aan Engelbrecht, graaf van Nassouwen, heer van de Leck en Breda, een rente, groot 14 
schellingen, 9 grooten en 2 oude engelschen jaarlijks, uit den cijns van Steenbergen tot 30 pond, welke cijns Rase van 
Gaveren, heer van Lyedekercke en van Breda, eertijds verkocht heeft aan Godevaerd ver Lyetwinen zoon van Berghen.
regest_datering (op Sinte Mathijs'dach).



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 395

regest_nb Oorspr. (Inv.No. 488). Met de zegels van Joes Gheraertsz. en Everdey Dankaertsz. in groene was, 
beschadigd.
regest_nummer 9681410 Februari 24
regest_beschrijving Claeys van Nyspen verkoopt aan Enghelbrecht, graaf van Nassouwen, heer van de Leck en Breda, 
14 schellingen grooten, 9 grooten en 2 engelschen jaarlijks uit de 30 pond, die Rase van Gaveren, heer van Liedekercke 
en Breda, verkocht aan Godevaert ver Lyetwinenz van Berghen.
regest_datering (op Sinte Mathijs' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 488). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 9871411 Juli 31
regest_beschrijving Joes Gheeraertsz. en Everdey Danckaertsz., schepenen van Steenberghen, oorkonden, dat Jan 
Harmansz. verkocht heeft aan Enghelbrecht, graaf van Nassouwen, heer van de Leck en Breda, 12 schellingen oude 
grooten jaarlijks uit de 30 pond, die Rase van Gaveren, heer van Lyedekercke en Breda, verkocht aan Godevaert ver 
Lyetwinenz. van Berghen.
regest_datering (des Donredaechs na Sinte Jacops dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 488). Met de zegels van de oorkonders in groene was, dat van den eerste geschonden.
regest_nummer 15981448 October 17
regest_beschrijving Claus Wijnricx en Claus van der Elst, schepenen van Antwerpen, oorkonden, dat Cornelijs Sanders 
verkocht heeft aan Andries van Gageldonc Willemsz. de helft van 21 schellingen 9 penningen oude grooten en een 
oude engelsche jaarlijks, gevestigd op den heerencijns te Steenbergen, waarvan de andere helft aan Gielis Sanders, 
zijn vader, toebehoort.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 489). Het zegel van Claus Wijnricx verloren; dat van Claus van der Elst in groene was en 
beschadigd.
regest_nummer 15991448 October 17
regest_beschrijving Cornelijs Sanders verklaart ontvangen te hebben van Andries van Gageldonck, hetgeen deze hem 
schuldig was wegens den koop van een rente, groot de helft van 21 schellingen 9 penningen oude engelsche jaarlijks, 
gevestigd op den heerencijns te Steenbergen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 489). Met het zegel van Cornelijs Sanders in groene was.
regest_nummer 16001448 October 17
regest_beschrijving Claus Wijnricx en Claus van der Elst, schepenen van Antwerpen, oorkonden, dat Andries van 
Gageldonc Willemsz. verklaard heeft, dat Cornelis Zanders de rente, groot de helft van 21 schellingen 9 penningen 
oude grooten en 1 engelsche jaarlijks uit den heerencijns van Steenbergen, die hij van hem gekocht heeft, kan aflossen 
met den penning 15.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 489). Met de zegels der beide schepenen in groene was. Gecancelleerd.
regest_nummer 16961453 December 14
regest_beschrijving Cornelijs Zanders verklaart tegen een zekere vergoeding af te zien van zijn recht van aflossing van 
een rente, groot de helft van 21 schellingen 9 penningen oude grooten en een oude engelsche jaarlijks uit den 
heerencijns te Steenbergen, dien hij indertijd aan Andries van Gageldonc met voorbehoud van dat recht verkocht 
heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 489). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 19811475 Januari 26
regest_beschrijving Peter van Buyten en Willem de Roever, schepenen van Breda, oorkonden, dat Wouter van Caem, 
ook uit naam van zijn moeder Lijsbet, weduwe van Andries van Gagheldonc, verklaard heeft ontvangen te hebben van 
den jonker van Nassouw 209 rijnsche guldens 1 stuiver ter aflossing van een rente, groot 11 rijnsche guldens 12 stuivers 
7 lichte engelschen jaarlijks uit den heerencijns te Steenberghen, en door Andries van Gageldonck gekocht van wijlen 
Cornelis Zanders.
regest_datering (na den stijl van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 489). Met de zegels van Peter van Buyten en Willem de Roever in groene was.
regest_nummer 19821475 Januari 31
regest_beschrijving Wijtman van Mere en Willem de Roever, schepenen van Breda, oorkonden, dat Peter van der 
Daesdonc uit naam van zijn vrouw, jonkvrouw Marie van Romen, verklaart ontvangen te hebben van den jonker van 
Nassouw door Goessen van Romen, diens dienaar en zijn schoonvader, 38 rijnsche guldens 6 stuivers en 11½ 
oortstuiver ter aflossing van een rente, groot 17 rijnsche guldens 16 stuivers 11 miten Brabantsch uit den heerencijns 
van Steenbergen, welke rente zijn vrouw van haar vader, Goessen van Romen, ten huwelijk had meegekregen.
regest_datering (na den stijl van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 490). Met geschonden zegel van Wijtman van Mere in groene was, dat van Willem de 
Roever verloren.
regest_nummer 4711350 Mei 22
regest_beschrijving Roelof van Dalem en Beatrijs, zijn vrouw, dochter van heer Willem van Duvenvoerde, heer van 
Oesterhout, verklaren van dezen gekocht te hebben zijn woning te Donghen met wat erbij hoort, de lage rechtspraak 
tot 5 schellingen met behoud voor den heer van Oesterhout van het recht om schout en schepenen aan te stellen en 
69 bunder 347½ roede land te Dongen en Gilze, alles als leen van den heer van Oesterhout.
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regest_datering (des Zaterdages na Pinxteren).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 491). Met de zegels van de beide oorkonders, Pauwels van der Daesdonc, Pieter van Ypelaer,
Diric Sterke en Cleijs Nachteghale, mannen van den heer van Oesterhout, en Wijnken Mettenzoon, Clawaert van 
Wieldrecht en Jan van Loen, schepenen van Dongen, in groene was.
regest_nummer 4721350 Mei 22
regest_beschrijving Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, verkoopt aan zijn dochter Beatrijs, vrouw van 
Rolof van Dalem, zijn woning te Donghen met alles wat erbij hoort en de lage rechtspraak tot 5 schellingen met 
behoud voor den heer van Oesterhout van het recht om schout en schepenen aan te stellen; voorts 69 bunder 347½ 
roede land in Donghen en Ghilze, alles als leen van den heer van Oesterhout.
regest_datering (des Saterdaghes na Pinxteren).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 491). Met de zegels van Jan van Polanen, heer van de Lek, en Philips, ridders, Pauwels van
der Daesdonc, Diric Sterke en Cleis Nachtegalen in groene was; dat van Pieter van Ypelaer verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1350 December 4 (Reg.No. 478).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1369 Januari 12 (Reg.No. 661).
regest_nummer 4781350 December 4
regest_beschrijving Willem van Zonne, deken van Sente-Gheerdenberghe, geeft vidimus van den brief dd. 1350 Mei 22 
(Reg.No. 472).
regest_datering (op Sente Barbaren dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 491). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 5721358 November 25
regest_beschrijving Margriete van Heynsberch, abdis van Thoren, scheldt Beatrijs, dochter van heer Willem van 
Duvenvorde, vrouw van Rolof van Dalem, den halven heerencijns kwijt uit de goederen, die Beatrijs en Roelof van 
Dalem gekocht hebben van hun vader en schoonvader en gelegen zijn te Ghilse, en beleent haar met die goederen.
regest_datering (op Sente Katelinen dach der maecht).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 491). De zegels van de abdis en van haar leenmannen, Diederick Stercke en Peter Sleypstoc, 
verloren.
regest_nummer 6611369 Januari 12
regest_beschrijving Claus Willemsz., pastoor te Donghen, geeft vidimus van den brief dd. 1350 Mei 22 (Reg.No. 472).
regest_datering (sDonredaghes na Dertiendach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 491). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 5121355 Maart 2
regest_beschrijving Willem, hertog van Beyeren, graaf van Holland enz., vergeeft Roelof van Dalem, wat deze hem 
misdaan heeft, en geeft hem al zijn goederen terug voor 2500 schilden.
regest_datering (tote Sinte-Gheerdenberghe a.D. Mo CCCo vier ende vijftich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 492). Met het zegel van den oorkonder in groene was en geschonden.
regest_nummer 5241355 September 17
regest_beschrijving Willem, hertog van Beyeren, graaf van Holland enz., verklaart 2500 schilden ontvangen te hebben 
van Roelof van Dalem van den zoen, die hij met hem gemaakt heeft.
regest_datering (in den Haghe op Sinte Lambrechts dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 492). Het zegel vazn den oorkonder afgescheurd.
regest_nummer 5171355 April 2
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, oorkondt, dat Willem van Oesterhout heeft 
overgedragen aan zijn neef, Willem Roelofsz. van Dalem, de heerlijkheid Donghen, zooals hij dat met Willem van 
Oesterhout was overeengekomen.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 493). De zegels vazn den oorkonder, Dirc Sterke, Willem Leynsenz. en Claeus Boykensz. 
verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1357 December 20 (Reg.No. 564).
regest_nummer 5591357 September 24
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, beleent Willem van Dalem Roelofsz. met de 
heerlijkheid Donghen en alle goederen aldaar, die hijzelf in leen heeft van den heer van Hoerne en Altena, 
uitgezonderd de moeren, van de Vordeken af westwaarts langs den weg naar Ghilse liggende.
regest_datering (des Sondaghes na Sente Lambrechts dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 493). Met de zegels van den oorkonder en de leenmannen Tielman van Uutwike, 
Ghisebrecht Gheraertsz. van den Kercove, Jan van Ghiessen Corenweertsz. en Rolof Rike Rolofsz. in groene was, het 
eerst en het laatste geschonden.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1357 December 20 (Reg.No. 566).
regest_nummer 5631357 December 20
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1329 Augustus 12 
(Reg.No. 210).
regest_datering (op Sente Thomas' avond apostole).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 493). Met geschonden kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 5641357 December 20
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Maria in Breda geven vidimus van den brief dd. 1355 April 2 (Reg.No. 
517).
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regest_datering (op Sente Tmomas'avond apostole).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 493). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 5651357 December
regest_beschrijving Gielys van der Rivieren, deken, en kapittel van Sint Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 
1357 September 24 (Reg.No. 558).
regest_datering (op Sente Thomas'avond apostole).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 493). Met geschonden kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 5661357 December 20
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Maria in Breda geven vidimus van den brief dd. 1357 September 24 
(Reg.No. 559).
regest_datering (op Sente Thomas'avond apostole).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 493). Met geschonden kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 5871360 Februari 16
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, doet uitspraak tusschen heer Willem, heer van 
Oesterhout, ridder, en Roelof van Dalem als volgt: Roelof van Dalem zal ten behoeve van zijn kinderen de heerlijkheid 
Donghen, met wat daartoe behoort te Donghen en te Ghilse, behouden; inwoners van Donghen mogen den wildert 
van Oesterhout gebruiken tot Paschen over een jaar, binnen welken termijn Roelof voornoemd de bewijzen moet 
overleggen, dat zij daar recht op hebben; over het leenheerschap van de 30 bunder, die aan Jan den bastaard 
behoorden, zal later beslist worden; Roelof van Dalem zal den heer van Oesterhout een hoeve land in het land van 
Althena opdragen, waarna zijn zoon Willem ermede beleend zal worden; heer Willem zal afstand doen van het 
leenheerschap van het huis van Donghen, terwijl Rolof heer Willem 350 brugsche schilden betalen zal.
regest_datering (opten Groten Vastelavond).
regest_nb Oorspr. in duplo (aaneengehecht) (Inv.No. 494). Met de zegels van Jan van Pollanen en Willem van 
Oesterhout in groene was; dat van Roelof van Dalem verloren.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 3e reeks IX, bl. 355.
regest_nummer 5901360 Mei 21
regest_beschrijving Willem, heer van Oesterhout, oorkondt, dat Roelof van Dalem en zijn Florens hem hebben 
opgedragen 10 morgen land, geheeten de Cruyskampen, te Rijswijc en dat hij Willem van Dalem daarmede beleend 
heeft met kwijtschelding van het leenmanschap voor het huis te Donghen, ingevolge de uitspraak, gedaan door heer 
Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 494). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 5931360 October 28
regest_beschrijving Willem van Dalem, heer van Donghen, erkent, dat zijn oom, de heer van Oesterhout, van het goed,
geheeten de 30 bunder, 2 engelsche grooten jaarlijks van iederen bunder behoudt.
regest_datering (oppe Sente Symoens ende Juden dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 494). Met geschonden zegel van Laurens van Dalem Jansz., neef van den oorkonder, in 
groene was; dat van diens broeder Jan en dat van den oorkonder verloren.
regest_nummer 5921360 Juni 27
regest_beschrijving Ghisebrecht Neyse, Claes die Veer Ghisebrechtsz., Jan die Jonghe, Jan die Vet en Willem die Haghe 
Seghersz., schepenen van Woudrichem, oorkonden, dat Beatrijs, vrouw van Roelof van Dalem, haar zoon Willem, heer 
van Dongha, Florans van Dalem, Lisebet van Wisschel met haar zoon Robbrecht en heer Otte van Ghellichem, ridder, 
met zijn vrouw Alleyt, Roelof van Dalem beloofd hebben zich ook na zijn dood te zullen houden aan de verdeeling van 
zijn goederen, in dezen brief gemaakt tusschen zijn bovengenoemde kinderen benevens zijn dochter, die non is, 
Ruelken, den bastaard, en Jan.
regest_datering (des Saterdaechs na Sinte Jans dach Baptist).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 495). De zegels van de vijf schepenen verloren.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 495).
regest_nummer 6701370 April 17
regest_beschrijving Willem, heer van Oesterhout, ridder, en Willem van Dalem, heer van Donghen, knaap beëindigen 
hun geschil over het leenmanschap van Dongen door overeen te komen, dat Willem van Dalem aan den heer van 
Oesterhout zal opdragen een hoeve land in het land van Altena, zooals zijn vader Roelof beloofd had, waarmee hij 
vervolgens beleend zal worden.
regest_datering (des Woensdaechs in die Paschedaghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 496). Met de zegels van Willem van Oesterhout (geheim zegel), Willem van Dalem 
(geschonden) Dieric van Oesterhout, ridder, en Ghisebrecht Venedau, knaap, in groene was.
regest_nummer 10511416 September 19
regest_beschrijving Wilhelmus van Daelhem, heer van Donghen, verklaart schuldig te zijn aan Yngelbertus van 
Nassou, heer van de Lecka en Breda, Johannes, zoon van Johannes, heer van Wesemale, Theodericus van Haestricht, 
heer van Loen, en Wilhelmus, zijn eigen zoon, nadat hij ontslagen was van de verplichting tot diens onderhoud, 30000 
engelsche nobels en erkent, dat al zijn roerende goederen hun eigendom zijn en hij zelf slechts beheerder.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). Met de zegels van Egidius Rike en Johannes Hertshals, schepenen van Leuven, in 
groene was.
regest_nummer 11521421 October 19
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regest_beschrijving Johannes Pynnoc Jr. en Arnoldus Vijnck, schepenen van Lovanium, oorkonden, dat Wilhelmus van 
Daelheem, heer van Donghen, erkent, dat hij schuldig is aan zijn zoon Wilhelmus 40000 engelsche nobels, waarvoor 
hij ontslagen wordt van de verplichting om hem te onderhouden, en dat al zijn roerende goederen eigendom zijn van 
zijn zoon, op voorwaarde, dat hij die goederen getrouwelijk zal beheeren.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). Met de zegels der beide schepenen in groene was, het tweede geschonden.
regest_nummer 11531421 October 19
regest_beschrijving Johannes Pynnoc jr. en Arnoldus Vijnck, schepenen van Lovanium, oorkonden, dat Wilhelmus van 
Daelhem, heer van Donghen, zijn zoon Wilhelmus, wat betreft diens onderhoud, geëmancipeerd heeft en dat 
Theodericus van Elzen, geestelijke te Lovanium, daarop voor het eerstvolgende jaar, ten behoeve van den zoon, 
inwoning bij den vader wederom heeft ingehuurd, warvoor hij de huurprijs betaald heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). Met zegel van den tweeden en rest van dat van den eersten schepen in groene was.
regest_nummer 11611422 Januari 12
regest_beschrijving Arnoldus Vijnck en Johannes de Ponte, schepenen van Lovanium, oorkonden, dat meier en 
schepenen aldaar heer Wilhelmus van Daelhem, zoon van Wilhelmus, heer van Donghen, in het bezit van die 
heerlijkheid heeft gesteld wegens een schuld van 40 000 engelsche nobels, die de vader aan den zoon had, nadat deze 
ontslagen was van de verplichting tot zijn onderhoud.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo primo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). De zegels der beide schepenen verloren.
regest_nummer 11881423 December 16
regest_beschrijving Willem Hagen, priester, Dirck van der Merwede en Heinric van Ringelberch maken, met 
instemming van Engelbrecht, graaf van Nassow, en andere vrienden, een verdeeling van de nalatenschap van Willem 
van Daelhem, heer van Dongha, tusschen diens zoons Roelof en Willem, waarbij Willem de heerlijkheid krijgt en 
Roelof 440 gld. jaarlijks en de hoeve Lichtenberg te Tylborch.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 497). Met opgedrukt geschonden zegel van Willem Hagen in groene was; die 
der beide andere oorkonders verloren.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 497).
regest_nummer 11891423/24
regest_beschrijving Roelof en Willem van Dalem Willems zoons verdeelen hun vaderlijk erfdeel als volgt: Roelof krijgt 
de hoeve Lichtenberch te Tilborch; Willem zal Roelof in een Leuvenschen brief beloven hem niet te zullen storen in het 
bezit van de rente, die hun vader Roelof heeft toegezegd uit de heerlijkheid Dongen, en hem diezelfde rente in een 
Antwerpschen brief vrijwaren, waarin tevens hun moeder, hun jongste broeder Jan en hun zusters daarvan afstand 
zullen doen, en ten slotte zal Willem van den graaf van Nassouw als leenheer een bevestiging vragen van de 
overdracht van die rente, bedragende 1500 gulden jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 497).
regest_nummer 11951424 Februari 10
regest_beschrijving Jacobus en Johannes Monic, schepenen van Buscoducis, oorkonden, dat Sophie van Zalmen, 
weduwe van Willelmus van Dongen, ten behoeve van haar zoons Rudolphus en Willelmus afstand doet van het 
vruchtgebruik, van de hoeve genaamd het goed van Berchem alias de Lichtenberch.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo tercio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). De zegels der beide schepenen verloren.
regest_nummer 11601422 Januari 12
regest_beschrijving Johannes de Ponte en Arnoldus Vijnck, schepenen van Lovanium, oorkonden, dat de meier aldaar 
met schepenen Wilhelmus van Daelhem, zoon van Wilhelmus, heer van Donghen, in het bezit heeft gesteld van de 
hoeve Lichtenberch, gelegen te Donghen en Tilborch, voor de 40000 engelsche nobels, die zijn vader hem schuldig 
was, nadat deze ontslagen was van de verplichting tot zijn onderhoud.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo primo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). Met de zegels der beide schepenen in groene was. Met transfix dd. 1424 Maart 1 
(Reg.No. 1196).
regest_nummer 11961424 Maart 1
regest_beschrijving Raso van Gravium, Johannes Pijnnoc jr., Jacobus van Lyeminghen en Johannes de Ponte, 
schepenen van Lovanium, oorkonden, dat Wilhelmus van Daelhem, zoon van Wilhelmus, heer van Donghen, na 
gerechtelijken verkoop en na voldaan te zijn van de schuld, groot 40000 engelsche nobels, afstand heeft gedaan van 
de hoeve Lichtenberch, vermeld in den brief dd. 1422 Januari 12 (Reg.No. 1160), waardoor deze gestoken is, en dat zijn 
broer Rodulphus door koop eigenaar is geworden.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo tercio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). Het zegel van den eersten schepen verloren, de andere in groene was. Met transfix dd.
1424 Maart 1 (Reg.No. 1197).
regest_nummer 11971424 Maart 1
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regest_beschrijving Raso van Gravium en Johannes de Ponte, schepenen van Lovanium, oorkonden, dat Wilhelmus 
van Daelhem, zoon van Wilhelmus, heer van Donghen, belooft zijn broeder Radulphus steeds te zullen voldoen van 
wat hij tekort mocht komen aan de goederen, vermeld in den brief dd. 1424 Maart 1 (Reg.No. 1196), waardoor deze 
gestoken is.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo tercio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 11621422 Januari 12
regest_beschrijving Johannes de Ponte en Arnoldus Vijnck, schepenen van Lovanium, oorkonden, dat de meier aldaar 
met schepenen Wilhelmus van Daelhem, zoon van Wilhelmus, heer van Dongen, in het bezit heeft gesteld van den 
cijns van het dorp en de heerlijkheid Donghen wegens 40000 engelsche nobels, die zijn vader hem schuldig was, nadat
deze ontslagen was van de verplichting tot zijn onderhoud.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo primo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). Met de zegels der beide schepenen in groene was. Met transfix dd. 1424 Maart 1 
(Reg.No. 1198).
regest_nummer 11981424 Maart 1
regest_beschrijving Raso van Gravium, Johannes Pynnoc jr., Jacobus van Lyeminghen en Johannes de Ponte, 
schepenen van Lovanium, oorkonden, dat Wilhelmus van Daelhem, zoon van Wilhelmus, heer van Donghen, na 
gerechtelijken verkoop en na voldaan te zijn van de schuld van 40000 engelsche nobels, afstand heeft gedaan van den 
cijns, vermeld in den brief dd. 1422 Januari 12 (Reg.No. 1162), waardoor deze gestoken is, en dat diens broeder 
Rodulphus door koop eigenaar is geworden.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo tercio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). Met de zegels van de vier schepenen in groene was. Met transfix dd. 1424 Maart 1 
(Reg.No. 1199).
regest_nummer 11991424 Maart 1
regest_beschrijving Raso van Gravium en Johannes de Ponte, schepenen van Lovanium, oorkonden, dat Wilhelmus 
van Daelhem, zoon van Wilhelmus, heer van Donghen, belooft zijn broeder Radulphus steeds te zullen voldoen van 
wat hij te kort mocht komen aan den cijns, vermeld in den brief dd. 1424 Maart 1 (Reg.No. 1198), waardoor deze 
gestoken is.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo tercio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 12001424 Maart 1
regest_beschrijving Raso van Gravium en Johannes Pynnoc jr., schepenen van Lovanium, oorkonden, dat Radulphus 
van Daelhem, zoon van Wilhelmus, heer van Dongen, heeft overgedragen aan zijn broeder Wilhelmus den cijns van 
het dorp en de heerlijkheid Dongen.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo tercio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 12011424 Maart 1
regest_beschrijving Raso van Gravium en Johannes Pynnoc jr., schepenen van Lovanium, oorkonden, dat Wilhelmus 
van Daelhem, zoon van Wilhelmus heer van Donghen, erkent ontvangen te hebben van zijn broeder Rodulphus de 
cijns van het dorp en de heerlijkheid Donghen.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo tercio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 12021424 Maart 1
regest_beschrijving Raes van Graven en Jan Pynnoc de Jonge, schepenen van Loeven, oorkonden, dat Roelof van 
Daelhem, zoon van Willem van Daelhem, heer van Dunghen, verklaard heeft door zijn broeder Willem voldaan te zijn 
van zijn aandeel in de nalatenschap van zijn overleden vader en nog in leven zijnde moeder, emt 260 gulden 25 
kapuinen en 25 ganzen jaarlijks en de hoeve Lichtenberch.
regest_datering (dusent vierhondert ende drie ende twintich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). Met geschonden zegel van den eersten oorkonder in groene was, dat van den tweede 
verloren.
regest_nummer 12031424 Maart 24
regest_beschrijving Petrus Joede en Jacobus Monic, schepenen van Buscoducis, oorkonden, dat, nadat Sophia van 
Salmen, weduwe van Wilhelmus van Dongen, het vruchtgebruik van het goed van Berchen alias Lichtenberch in 
Tilborch aan haar zoons Rodolphus en Wilhelmus gegeven had, Wilhelmus voor zich en zijn broeder en zusters van zijn
rechten afstand heeft gedaan ten behoeve van Rodolphus, behoudens de helft van de moeren, tot die hoeve 
behoorende.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo tercio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 497). Met de zegels der beide schepenen in groene was en geschonden.
regest_nummer 12851431 Maart 1
regest_beschrijving Johannes van Daelhem, zoon van Willelmus, heer van Donghen, doet ten overstaan van 
schepenen van Lovanium afstand van zijn aanspraken op Donghen met hooge en lage rechtspraak ten behoeve van 
zijn broeder Willelmus tegen betaling van 150 gulden jaarlijks daaruit, waarvan 50 eerst te betalen na overlijden van 
hun moeder Sophia en losbaar binnen 6 jaar daarna, terwijl de 150 gulden bij kinderloos overlijden van Johannes aan 
Willelmus zullen vervallen.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo tricesimo).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 498). De zegels van Johannes van den Borchoven en Walterus Pynnoc, schepenen van 
Leuven, verloren.
regest_nummer 13731438 Mei 30
regest_beschrijving Heer Lodewijk Pynnoc, ridder, en Wouter Witteman, schepenen van Loeven, oorkonden, dat Jan 
van Daelhem, geheeten van Donghen, verklaard heeft, dat zijn broeder Willem, heer van Donghen, hem een rente van 
150 gulden jaarlijks heeft afgelost.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 498). Met de zegels der beide oorkonders in groene was. Gecancelleerd.
regest_nummer 13751438 Juni 26
regest_beschrijving Notaris Petrus Gerardusz. Block de Fine instrumenteert, dat Wilhelmus van Donghen, man van 
wapenen, heer van Donghen, zijn testament maakt, waarin hij aan Lijsbet, natuurlijke dochter van hem en Lijsbet 
Zebrecht feyters dochter, een beemd, geheeten de Molenvloet, met 2 hoeven moer naast het riool en 2½ sestertie 
rogge jaarlijks uit den Lichtenberch vermaakt, en de hooge heerlijkheid van Donghen aan zijn broeder Johan om na 
diens dood te komen aan Johanna, gravin van Nassouw, en stelt aan als executeurs Johannes van Nassouw, Nycolaus 
uten Campe, knaap, Wolterus van Wisschel en Wilhelmus Stephanusz. Walen.
regest_datering (In castro de Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 499) met signatuur van den notaris.
regest_nummer 13761438 Juni 29
regest_beschrijving Roelof van Dalem, Willemsz. van Dongha, belooft zijn broeder jan, dat hij zoowel de heerlijkheid 
van Dongha als die van Swalue, die hij van hun broeder Willem geërfd heeft, met hem zal deelen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 500). Met de zegels van Jan van Kockelberch, persoon van Dongen, Roelof van Wisschel 
(geschonden), Thomaes Jan Heylenz. (geschonden), en Jan van Hoesenhout in groene was; die van den oorkonder, 
Rijcout Engebrechtsz. en Jan Jansz. van den Haenberghen verloren.
regest_nummer 13771438 Juni 29
regest_beschrijving Jan van Dalem, Willemsz. van Dongha, belooft zijn broeder Roelof, dat hij de heerlijkheden 
Dongha en Swaluwe, die hij van hun broeder Willem heeft geërfd, gelijkelijk met hem zal deelen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 500). Met de zegels van Jan van Dalem, Jan Kockelberch, persoon van Dongha, Thomaes 
Jan Heylenz. Jan van Hoesenhout, Rycout Enghebrechts. en Jan Jansz., van den Haenberghe in groene was; dat van 
Roelof van Wisschel verloren.
regest_nummer 14371440 December 29
regest_beschrijving Roelof van Dalem, heer van Donghen, verleent de inwoners van Donghen eenige voorrechten.
regest_datering
regest_nb Niet gezegelde grosse (Inv.No. 501).
regest_nummer 14791443 Juli 24
regest_beschrijving Jan van Hoesenhout, Rijcout Engbrechtsz., Jacop Rutgheersz., Peter Oem, Wouter Sprenger, 
Heinric Jan Sthevensz. en Lambrecht Hulshout, schepenen in Donga, berichten de stad Bruesel, dat Jan van Loen, 
gevangen gezet op aanbrengen van Cleys Geylen, die door hem gehuurd was om Heinric Jan Sthevensz. een arm of 
been af- in tweeën te slaan, in vrijheid is gesteld op zijn belofte 31 oude schilden te zullen betalen, waarvoor hij den 
heer van Dongen zijn goederen als onderpand heeft gegeven.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 502). Met opgedrukte zegels der schepenen in bruine was, alle geschonden, het 
laatste nagenoeg weg.
regest_nummer 20901482 November 15
regest_beschrijving Gerit Cristus, stadhouder van den drossaard van Breda, vraagt aan Joes van Daelhem, heer van 
Donga, op verzoek van de stad Dordrecht, om den man, die tusschen Tilborch en Oosterhout met een wagen, geladen 
met boekweit en "tollen", bestemd voor inwoners van Dordrecht, gevangen genomen is, vrij te laten.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 503).
regest_nummer 5851360 Januari 26
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Maria te Breda berichten aan Engelbertus, bisschop van Leodium, en 
aan raden dier stad, dat Rodolphus van Dalem, ridder, verzoekt hem te verontschuldigen, dat hij niet op den hem 
aangegeven dag te Leodium kan verschijnen met alle brieven, die betrekking hebben op de goederen, waarover aldaar
een proces aanhangig is tusschen hem en Wilhelmus van Camp.
regest_datering (in villa de Donghen in camera habitationis Rodolphi in crastino Conversionis Beati Pauli apostoli).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 504). De zegels van het kapittel en van Theodericus Stercke verloren, dat van Jacobus de 
Rovere in groene was.
regest_nummer 5891360 Mei 8
regest_beschrijving Gerardus van Cockelberghe, rector van de parochiekerk te Donghen, bericht aan Engelbertus, 
bisschop van Leodium, en raden dier stad, dat Rodolphus van Dalem, ridder, verzoekt hem te verontschuldigen, daar 
hij wegens ziekte niet op den hem aangegeven dag kan verschijnen voor de raden als arbiters om hun uitspraak te 
hooren in zijn geschil met Wilhelmus van Camp over een zekere erfenis.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 504). De zegels van den oorkonder Theodericus Sterke en Jacobus Rover, leenmannen van 
Breda, verloren.
regest_nummer 6661369 Mei 14
regest_beschrijving Willem van Dongha geeft aan de gemeene buren in de heerlijkheid Donghen het gebruik van alle 
vroenten onder voorbehoud, dat hij daarvan zooveel, als hij wil, aan enkelingen uit mag geven, waarbij inwoners de 
voorkeur hebben.
regest_datering (des Maendaghes na Sente Servaes'dach in Meye).
regest_nb Minuut (Inv.No. 505).
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vad. Recht, 3e Reeks IX, bl. 352.
regest_nummer 9331406 Maart 21
regest_beschrijving Peter Heynmansz. en Jan Heinric Beysz., schepenen van Donghen, oorkonden, dat Jacob Pauwelsz.
en Enghelbere Meeus' dochter, zijn vrouw, in erfpacht hebben gegeven aan Heinrick Peter Lonenz. 3 loopen zaad land 
met bijbehoorend stuk heining.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 506). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 9481408 April 27
regest_beschrijving Roelof, natuurlijke zoon van Willem van Dalem, heer van Dongha, verkoopt aan zijn vader alles, 
wat deze hem bij zijn huwelijk meegegeven of beloofd heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 507). Met de zegels van den oorkonder, Robbrecht van Wisschel, zijn neef, en Jan 
Meynnaert, zijn oom, in groene was.
regest_nummer 7621385 Februari 14
regest_beschrijving Willem, heer van Donghen, beleent Jan Sebrechtsz. van den Hove met 12 bunder 14 roeden moer 
aldaar aan de Hollandsche grens.
regest_datering (op Sente Valentijns dach in Februario).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 508).
regest_nummer 11091420 Mei 10
regest_beschrijving Burgemeester en raadsmannen van Dantzik verzoeken heer Willem van Donghen, ridder, om 
Katherina, weduwe van Bernd Hottemundes, als naaste erfgename in het bezit te stellen van 12 bunder 14 roeden 
moer, die haar broeder Jacob van Hove of, zooals hij te Dantzig heet, Jacob Oliënsleger van hem in erfleen had.
regest_datering (Danzik).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 508). Het geheim zegel in dorso opgedrukt.
regest_nummer 11711422 September 4
regest_beschrijving Jan Heinric Beysz. en Jan van Loen, schepenen in Dongha, oorkonden, dat Symon, dochter van 
Willem van Dalem, heer van Dongha, heeft overgedragen aan haar broeder Willem, heer van Dongha, alles, wat zij van
haar vader geërfd heeft en nog erven zal van haar moeder Soffye van Salmen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 509). Met het zegel van den eersten schepen in groene was; dat van den tweede verloren.
regest_nummer 11741422 October 8
regest_beschrijving Jan Heinric Beysz. en Jan van Loen, schepenen in Donga, oorkonden, dat Symoen, dochter van 
Willem van Dalem, heer van Donga, afstand doet van de 9 fransche kronen jaarlijks, die haar broeder Willem haar 
betaalde aan erfcijns, en dat zij die voor het vervolg als lijftocht zal ontvangen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 509). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 11761423 Februari 1
regest_beschrijving Jan en Roelof van Wisschel beloven hun broeder Robbrecht, wanneer hun moeder Luytgaert 
goederen te Donga vervreemdt, hem daarvoor uit hun vaderlijk erfdeel een vergoeding te zullen aanwijzen in de 
meierij van Oesterwijc, en verklaren, dat zij geen aanspraken hebben op 10 bunder leengoed te Donga in den Ham, 
nagelaten door hun vader.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 510). Met de zegels van Jan van Wisschel en Willem van Dalem, heer van Donga, in groene 
was; het eerste geschonden.
regest_nummer 12761430 Juni 4
regest_beschrijving Jan van Hoesenhout, Jan Lambrechtsz. en Thomaes Claeusz., schepenen in Dongha, schepenen in 
Dongha, oorkonden, dat Johanna, dochter van Gielijs van Weyndelnesse en van Beatruys Willems dochter van 
Dongha, afstand heeft gedaan van haar moederlijk erfdeel ten behoeve van Willem van Dalem, heer van Dongha, die 
daarvoor haar opneming in een klooster zal bekostigen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 511). Met de zegels der drie schepenen in groene was.
regest_nummer 12951431 Mei 5
regest_beschrijving Jan van Hoesenhout en Thomaes Claeusz., schepenen van Donghen, oorkonden, dat Gherijt Jan 
Hagaertsz. erkent, dat Roelof van Dalem, Willemsz. van Donga, gebruik mag maken van een weg naar zijn hoeve moer,
gelegen over het riool.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 512). Met de zegels der beide schepenen in groene was, het eerste geschonden.
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regest_nummer 12861431 Maart 1
regest_beschrijving Jan van Daelhem, zoon van Willem, heer van Dunghen, verklaart ten overstaan van schepenen van
Loeven door zijn broeder Willem voldaan te zijn van de nalatenschap van zijn vader en de toekomstige nalatenschap 
van zijn moeder Sophie met 150 gulden jaarlijks uit de heerlijkheid Dunghen en een beemd, geheeten den Ham.
regest_datering (dusent vierhondert ende dertich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 513). Met de zegels van Jan van den Borchoven en Wouter Pijnnoc de Jonge, schepenen van 
Leuven in groene was.
regest_nummer 13331435 April 15
regest_beschrijving Roelof en Wouter van Wischel en Willem van Ghestel, zegslieden tusschen Willem van Dalem, 
heer van Donga, en diens broeder Jan van Dalem, Willems zoons, bepalen, dat Jan voor zijn ouderlijk erfdeel 869 
arnoldusguldens min ½ kromstaart krijgt, behalve zijn erfenis in den Ham, en 6 bunder moer en dat hij zijn brieven in 
het register van Loeven zal doen vernietigen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 513). Met opgedrukte zegels van Willem en Jan van Dalem en van de drie 
zegslieden in bruine was, het eerste en derde geschonden.
regest_nummer 15051445 Juni 11
regest_beschrijving Florijs van Dyemen, Alairt Suys Matheusz., Lambrecht Splinter Vranckenz. en Aert van Loen heer 
Ghijsbrechtsz., schepenen in Dordrecht, oorkonden, dat Gillis van Wendelsnesse en Beatrijs Willems dochter van 
Dongen, zijn vrouw, hebben overgedragen aan haar broeder Roeloff van Dalem, heer van Dongen, de renten, die hun 
vader haar bij haar huwelijk gegeven heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 514). Met zegel in groene was van Alairt Suys Matheusz. en stukken van die van Lambrecht 
Splinter Vranckenz. en Aert van Loen; dat van Florijs van Dyemen verloren.
regest_nummer 15571447 Mei 10
regest_beschrijving Heinric Petersz. en Heinrijc Jan Stevensz., schepenen in Dongha, oorkonden, dat Beatrijs, vrouw 
van Gielijs van Weyndelsnet, verkocht heeft aan haar broeder Roelof van Dalem, heer van Dongha, alles wat zij geërfd 
heeft van haar ouders en haar broeder Willem.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 514). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 14361440 September 17
regest_beschrijving Notaris Arnoldus Langhe instrumenteert, dat Rodolphus en Johannes van Donghen, broeders, 
voor Elizabeth, natuurlijke dochter van hun broeder Wilhelmus, en Cornelis Venedauten overstaan van Johannes van 
Nassouw huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt, waarbij Elizabeth voor de 2 hoeven moer, haar door haar vader 
vermaakt, 3 sestertiën rogge jaarlijks krijgt als erfpacht, losbaar met 200 arnoldusguldens en voorts 2 bunder moer, 
het land, geheeten de Molenvloet, en 2½ sestertie erfrogge uit Lichtenberg.
regest_datering (in villa de Donghen in domo inhabitacionis ibidem prefati Rodolphi de Donghen).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 515). Op hetzelfde stuk de afschriften van het instrument dd. 1441 Maart 18 en de akte dd. 
1452 December 18 (Reg. Nos. 1450 en 1681).
regest_nummer 16811452 December 18
regest_beschrijving Aert van Tolleusen en Aert uten Campe, schepenen in Breda, oorkonden, dat Roelof van Dalem, 
heer van Donga, en Cornelis Venedau, weduwnaar van Elizabeth, natuurlijke dochter van Willem van Daelhem, een 
scheiding hebben gemaakt van de goederen, door Elisabeth nagelaten.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 515). Op hetzelfde blad afschrift van de instrumenten dd. 1440 September 17 en 1441 Maart
18 (Reg. Nos. 1436 en 1450).
regest_nummer 16521450 December 13
regest_beschrijving Peter Oem en Claus Jansz. van der Byestraten, schepenen in Dongha, oorkonden, dat Lijsbet, 
natuurlijke dochter van Willem van Dalem, en haar man Cornelijs Venedauw verkocht hebben aan Joes Adriaen 
Berwoutsz. 1½ sestertie rogge jaarlijks aan erfpacht uit een stuk land, geheeten de Molenvloet, groot 2½ bunder.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 515). Met de zegels der beide schepenen, het eerste zeer, het tweede weinig geschonden. 
Met transfix dd. 1452 Juli 29 (Reg.No. 1675).
regest_nummer 16751452 Juli 29
regest_beschrijving Jacop Rutgheersz. en Claeus Jansz. van der Byestraten, schepenen in Dongha, oorkonden, dat Joes 
Ariaen Berwoutsz, verkocht heeft aan Gherijt Cristus 1½ sestertie rogge, vermeld in den brief dd. 1450 December 13, 
waardoor deze gestoken is (Reg.No. 1652).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 515). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 19091468 Juli 12
regest_beschrijving Pouwels van Haestrecht, heer van Venloen etc., bevestigt, op verzoek van den abt van Egmond en 
van Anthonis van Hoichtwou, de begrenzing en uitwatering van de moeren, door den laatste verkocht aan den eerste.
regest_datering
regest_nb Authentiek 16e eeuwsch afschrift (Inv.No. 516).
regest_nummer 19131469 Augustus 28
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regest_beschrijving Anthonijs, heer van Hoochwoude en Erdswoude, verkoopt aan heer Gherijt van Poelgeest, abt van 
Egmond, ten behoeve van de abdij 34 brabantsche roeden moer in Venloen tusschen het riool, dat tusschen Brabant 
en Holland loopt, en den weg van Venloen naar Donge.
regest_datering
regest_nb Authentiek 16e eeuwsch afschrift (Inv.No. 516). Op hetzelfde blad afschrift van de akte dd. 1478 Juli 6 
(Reg.No. 2039).
regest_nummer 20391478 Juli 6
regest_beschrijving Rechter en heemraden van Screvelduyn oorkonden, dat Aert die Rode getransporteerd heeft aan 
den abt van Egmond t hond moer in Screvelduyn.
regest_datering
regest_nb Authentiek 16e eeuwsch afschrift (Inv.No. 516). Geschreven op hetzelfde blad als de akte dd. 1468 Augustus 
28 (Reg.No. 1913).
regest_nummer 19901475 April 14
regest_beschrijving Roelof van Dalem, heer van Donghen, verpacht aan Gherijt van Dijmerbroeck, zijn zwager, 16 
morgen land voor 10 jaar.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 517). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 20611479 September 10
regest_beschrijving Huyman Peter Loysz. en Lambrecht Peter Oemenz., schepenen van Donghen, oorkonden, dat 
Cornelijs Lambrecht Winenz. Joes van Dalem, heer van Donghen, het erfelijke gebruik van een weg heeft toegestaan, 
welke over zijn steeg naar diens wilderden gaat.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 518). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 23001498 Mei 26
regest_beschrijving Huiman Peter Loeysz. en Wouter Jan Koenenz., schepenen in Donghen, oorkonden, dat Joes van 
Daelem, heer van Donghen, verkocht heeft aan Jan Jan Ghybenz. 1 bunder moer, die behalve een reeds bestaanden 
uitweg er nog een hebben zal, dien de heer van Donghen belooft aan te leggen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 519). Met de zegels der beide oorkonders in groene was en geschonden. Hieraan 
vastgehecht de brieven dd. 1500 November 19 en 1506 Februari 9 (Reg. Nos. 2385 en 2468).
regest_nummer 23851500 November 19
regest_beschrijving Huyman Peter Loeysz. en Wouter Jan Loenenz., schepenen van Donghen, oorkonden, dat Ariaen 
Heinrijck Matheusz. verkocht heeft aan Jan Embrecht Wijnsz. 1 bunder moer met twee uitwegen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 519). Met rest van het zegel van den eersten schepen, dat van den tweeden geschonden, 
beide in groene was. Met transfix dd. 1506 Februari 9 (Reg.No. 2468). In dorso staat, dat Jan Jacop Heymansz. met 
deze brieven moer heeft gekocht van Joost van Donghen, welke deze niet leveren kon, waarom de rentmeester van 
den heer van Breda Jan 66 rijnsche guldens heeft uitbetaald, welke verrekend zijn in de rekening van 1514. De brief is 
vastgehecht aan dien dd. 1498 Mei 26 (Reg.No. 2300).
regest_nummer 24681506 Februari 9
regest_beschrijving Wouter Jan Loenenz. en Wijllem Jan Meemansz., schepenen in Donghen, oorkonden, dat Jan 
Embrecht Wijnsz. verkocht heeft aan Jan Jacop Heymansz. het bunder moer, vermeld in den brief dd. 1500 November 
19 (Reg.No. 2385), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 519). Met de zegels der beide oorkonders in groene was en geschonden.
regest_nummer 7441380 September 17
regest_beschrijving Willem, heer van Donghen, verkoopt aan Luytgaert van Goerle, priorin van de nonnen van 
Premonstreit bij Breda, en het convent 3 hoeven moer te Donghen tegen een cijns van 3 oude grooten jaarlijks.
regest_datering (op Sinte Lambrechts dach).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 520).
regest_nummer 7791387 Juli 18
regest_beschrijving Willem van Donghen verkoopt aan Ghertruydt Aernd Aggaerts dochter een hoeve moer te 
Donghen, waaruit zij hem 10 schellingen jaarlijks zal betalen.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 521). In dorso afschrift van de akte dd. 1399 Juli 12 (Reg.No. 867).
regest_nummer 8671399 Juli 12
regest_beschrijving Willem van Dalem, heer van Donghen, verkoopt aan Peeter Poelman de 10 schellingen jaarlijks, 
vermeld in den brief dd. 1387 Juli 18, waardoor deze gestoken is (Reg.No. 779).
regest_datering
regest_nb Afschrift geschreven op de achterkant van het afschrift van de akte dd. 1387 Juli 18.
regest_nummer 10011412 December 6
regest_beschrijving Peter Heynmansz. en Gielijs van Caertscot, schepenen in Donghen, oorkonden, dat de schout 
vanwege Willem van Dalem, heer van Dongha, en ten behoeve van dezen gerechtelijk heeft uitgewonnen 17 loopen 
rogge jaarlijks aan erfpacht, die Cateline, weduwe van jonge Peter Wibusch, inde uit een huis en erf en uit 1 bunder 
land aldaar, te aanvaarden na overlijden van Gherijt van Hosenhout, die ze als lijfrente heeft.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 522). De zegels der beide schepenen verloren.
regest_nummer 12381428 Juni 5
regest_beschrijving Jan Lambrechtsz. en Thomaes Claeusz., schepenen in Dongha, oorkonden, dat Jan Lambrecht 
Tielenz. zoon erkent schuldig te zijn aan Lijsbet heer Willem Witbols dochter, vrouw van Jan Evergheer, 4 loopen rogge 
jaarlijks aan erfpacht, die zij bij haar huwelijk heeft meegekregen uit een huis en erf aldaar.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 523). Met de zegels der beide schepenen in bruine was, het eerste geschonden.
regest_nummer 12741430 Mei 20
regest_beschrijving Broeder Heinric die Bye, commandeur van der Braken, geeft aan Willem van Dalem, heer van 
Dongha, zijn tienden aldaar voor 6 jaar voor 18 oude schilden jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 524). Met het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 12171425 December 5
regest_beschrijving Jan van Hoesenhout en Thomaes Claeusz., schepenen in Dongha, oorkonden, dat Claes, Peter en 
Thomaes, zoons van Heinric Jansz. van der Voert, hun broeder Heinric 8 loopen rogge jaarlijks hebben bewezen aan 
erfpacht, die hun vader hem vermaakt had uit een hoeve land.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 525). Met de zegels der beide schepenen in groene was. Met transfix dd. 1436 Maart 3 
(Reg.No. 1350).
regest_nummer 13501436 Maart 3
regest_beschrijving Jan van Hoesenhout en Gherijt Jan Haghaertsz., schepenen in Dongha, oorkonden, dat Heinric, 
natuurlijke zoon van Heinric van der Voert en Lijsbet Jan Hagaerts dochter, verkocht heeft aan Roelof van Dalem, 
Willemsz. van Dongha, een erfpacht van 8 loopen rogge jaarlijks, vermeld in den brief dd. 1425 December 5 (Reg.No. 
1217), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 525). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 14621442 Januari 24
regest_beschrijving Jan van Hoesenhout en Rycout Engbrechtsz., schepenen in Dongha, oorkonden, dat de erfpacht 
van 4 loopen rogge jaarlijks, die Heijnric Peter Lonenz. aan zijn dochter Katheline heeft gegeven bij haar huwelijk met 
Peter Jans Heeren, met behoud van 2 loopen voor zichzelf, na haar dood verstorven zijn op haar zoon Jan, en 
gevestigd zijn op 5½ loopen zaad land, die Heynric voornoemd verkocht heeft aan Matheeus Alaertsz.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 526). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 14631442 Januari 24
regest_beschrijving Jan van Hoesenhout en Rijcout Engbrechtsz., schepenen in Dongha, oorkonden, dat Heynric Peter 
Lonenz. naast de 5½ loopen zaad land, die eerst eigendom van hem waren, maar nu van Matheeus Alaertsz., nog een 
erfpacht van 1 loop rogge jaarlijks van de 2, die hij uit dat land behouden heeft, als onderpand stelt voor de erfpacht 
van 2 loopen rogge jaarlijks, die Jan Peter Heerenz. geërfd heeft van zijn moeder Kathelyne, dochter van Heinric Peter 
Lonenz.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 526). Met de zegels der beide schepenen in groene was; het eerste geschonden.
regest_nummer 17821458 Januari 10
regest_beschrijving Rijcout Engbrechtsz. en Peter Oem, schepenen in Dongha, oorkonden, dat Peter Pouwelsz. voor 
zich en zijn zuster Marye, Gherijt Pouwelsz. voor zich en zijn zuster Mechtelt, Michiel die Druyt voor zijn vrouw Lijsbeth 
en Heinrijc die Cuper voor zijn vrouw Alijt, en zij allen voor Pouwels en Mathijs Pouwels zoons hebben verkocht aan 
Roelof van Dalem, heer van Donghen, een erfpacht van 4 loopen rogge jaarlijks uit een stuk land (een heining), groot 5
loopen zaad.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 527). Met het zegel van den tweeden schepen in groene was; dat van den eersten verloren.
regest_nummer 23221499 Mei 5
regest_beschrijving Wouter Jan Loenenz. en Willem Jan Mermansz., schepenen van Donghen, oorkonden, dat Jan 
Empen Meynartsz. verkocht heeft aan Joes van Dalem, heer van Donghen, 2½ loop rogge jaarlijks aan erfpacht uit een 
loop zaad land.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 528). Met het zegel van den eersten oorkonder in groene was, dat van den tweeden 
verloren.
regest_nummer 23261499 Mei 18
regest_beschrijving Wouter Jan Loenenz. en Lambercijs Gherijtsz., schepenen van Donghen, oorkonden, dat Ghoesen 
Jan Robbenz. erkend heeft schuldig te zijn aan Joes van Dalem, heer van Donghen, 10 loopen rogge jaarlijks aan 
erfpacht uit 19 loopen zaad 19 roeden weiland naast den Donghendijk.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 529). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 12041424 Mei 3
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regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, oorkondt, dat voor hem en mannen 
van leen Willem van Daelhem, heer van Donga, beloofd heeft zijn broeder Roeloff jaarlijks te zullen geven uit de 
heerlijkheid en cijns van Donga een jaargeld, dat door beider vrienden bij arbitrage is vastgesteld en door hem als 
leenheer bevestigd.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 530). Met geschonden zegel van den oorkonder en die van de leenmannen Dierick van 
Oesterzele, rentmeester, Aerd Thomasz. van Wijflet, Jan Hubrechtsz. van Ypelair en Peter van Karelscot in groene was.
regest_nummer 16171449 Mei 22
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassou enz., oorkondt, dat voor hem leenmannen Roelof van Dalem, heer van 
Dongha, heeft verkocht aan Wouter Bauwe van Eyndoven (I. van den Eechove), ridder, heer van Boxtel en Brogel, een 
rente, groot 50 rijnsche guldens jaarlijks, losbaar met den penning 18 en gevestigd op de heerlijkheid Dongha, van 
welke rente heer Wouter leenhulde heeft gedaan.
regest_datering
regest_nb 15e eeuwsch afschrift (Inv.No. 531). In dorso: "Dit es de coppie van den vijftich gouden gulden, die Henrick 
heffende is op Donghen".
regest_nummer 3571343 Juli 5
regest_beschrijving Heerken Marquaert en Melijs Spierinc, schepenen in Sente-Gheerdenberghe, oorkonden, dat 
Staesken van Riede heer Willaem van Duvenvoerde beloofd heeft den heer van Donghen in het bezit te doen stellen 
van 13 morgen land in het land van Altena, eertijds eigendom van Brien van Honswike, zoodra de heer van Hoern in 
het land van Altena komt, met belofte van schadevergoeding wanneer, deze weigert.
regest_datering (tSaterdaechs na Sente Pieters ende Pouwels dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 532). Met de zegels der beide schepenen in bruine was en geschonden.
regest_nummer 5181355 April 16
regest_beschrijving Willem, hertog van Beyeren, graaf van Hollant enz., uitspraak doende tusschen heer Jan van Erkel 
eener-, en Willem van Oesterhout en Roelof van Dalem anderzijds, beslist, dat Willem van Oesterhout in het bezit 
gesteld wordt van alle goederen in Altena, waarop heer Jan van Erkel tot heden beslag heeft gelegd, en dat Roelof van 
Dalem alle goederen in Holland, Altena en Dalem zal blijven behouden als vóór den oorlog, en bepaalt hetzelfde voor 
Coene van Ghasperde, zijn zoon Coene en Gherijt Snoeyen zijn "zwager" voor hun goederen in het land van de Leck of 
elders.
regest_datering (Des Donredages nae Beloken Paschen).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1355 April 19 (Reg.No. 519).
regest_nummer 5191355 April 19
regest_beschrijving Vicedeken en kapittel van Sint Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1355 April 16 
(Reg.No. 518).
regest_datering (op den iersten Sonnendach na Beloken Paschen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 533). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 7061375 December 13
regest_beschrijving Zegher die Greve, Danieel van der Jacht, Jan Boye en Dideric van Weesel, heemraden in Dalem, 
oorkonden, dat Aernt van Ghellichem, ten behoeve van de dochter van Dideric Aerntsz. van Ghellichem en Aernt 
Wisschaerts dochter van Utewijc, afstand heeft gedaan van 11 morgen land op Creytenborch.
regest_datering (des Donredaghes na Onser Vrouwen dach Conceptio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 534). Het zegel van den eersten heemraad verloren; die der andere drie in groene was, dat 
van Danieel van der Jacht geschonden.
regest_nummer 7881388 April 1
regest_beschrijving Claes van der Eem, Gherit Claesz., Dirc die Wols en Jan heer Michielsz., schepenen van Dalem, 
oorkonden, dat Arnt van Dalem aan Jan, heer van Dalem, heeft overgedragen een weerd in Scimmenoert buitendijks, 
geheeten de Inlaghe.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 535). Met de zegels der oorkonders in groene was, het laatste geschonden.
regest_nummer 7961390 Maart 14
regest_beschrijving Claes van der Eem, Gherijt Claesz. Jan, heer Michielsz. en Jan Willemsz., schepenen in Dalem, 
oorkonden, dat Peter die Hole heeft overgedragen aan Jan, heer van Dalem, 3½ morgen land in Stade.
regest_datering (des Maenendaghes na Sente Gregorijs'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 536). Met de zegels der eerste twee schepenen en een rest van dat van den vierde in groene 
was; dat van den derde verloren.
regest_nummer 8241394 Mei 27
regest_beschrijving Roelof van Dalem Jansz., Zegher die Grave, Jan Willemsz. en Didderic Michielsz., schepenen van 
Dalem, oorkonden, dat Jan Kanse Aerntsz. van Ghent en Claes Diddericsz. hebben overgedragen aan Jordaen Roelofsz.
een hofstede in Dalem in het Oude land.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 537). Met de zegels der vier schepenen in groene was.
regest_nummer 12981432 Januari 8



406 Nassause Domeinraad tot 1580 1.08.01

regest_beschrijving Notaris ….. instrumenteert, dat Willem van Bezoyen voor zijn dochter Catherine en Johan, zoon 
van Willem van Dongen, beide "wapentuurder", huwelijksvoorwaarden maken, waarbij Johan na overlijden van 
Willem van Bezoyen en zijn echtgenoote Beatrijs, een molen en de heerlijkheid Bezoyen als Hollandsche leenen, een 
visscherij, die zij met Jan van der Duyn als leen van het klooster Eemsteyn hebben, en de hofstede in Bezoyen, 
bewoond door Willem van Bezoyen, als leen van den graaf van Nassouw zal ontvangen.
regest_datering (int dorp van Bezoyen in Willems voerscreven woenachtige huys duysent vierhondert ende 
tweëndertich der tiender indictiën).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 538).
regest_nummer 3271341 Maart 1
regest_beschrijving Willem van Duvenvoorde, heer van Oesterhout, beleent Boudewijn van den Poele met het huis en 
erf te Sente-Gheerdenberghe, dat diens vader eertijds bezat en waarmee nu zijn broeder Willem van den Poele 
beleend was.
regest_datering (des Donredaechs na Sente Mathijs'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 539). Het zegel van den oorkonder in groene was verloren.
regest_nummer 6361365 October 21
regest_beschrijving Jan uutter Spike, Jan die Droghe Bruninxz., Bouden Michielsz. en Aernt Tielmansz., schepenen in 
Sente-Gheerdenberghe, oorkonden, dat Florens die Moelnaer als schout jongen Jan Cortrijc en Herman Haec heeft 
toegepand het huis en erf van Jan van Best uit hoofde van een schuld van 9 pond 15 schellingen, den 3en penning 
meer.
regest_datering (sDijnxdaechs na Sente Lucas'dach ewangelist).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 540). Met de zegels der schepenen in bruine was, het eerste, tweede en vierde geschonden.
regest_nummer 6691370 Maart 27
regest_beschrijving Aernt Coman Jansz., Aernt Tielmansz., Jan die Brouwer en Pieter heer Wisschaertsz., schepenen 
van Sinte-Gheerdenberghe, oorkonden, dat Bouden van Ghent Pietersz. van Ghiesen en Jan van Best Jansz. hebben 
overgedragen aan Beatrijs van Dongha, weduwe van Roelof van Dalem, de helft van het huis en erf, eertijds bewoond 
door Jan van Best, en 3½ pond, die toegepand zijn uit de andere helft.
regest_datering (MCCC neghen ende tsestich des Dijnxdaechs na Onser Vrouwen dach Annunciatio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 540). Met de zegels der vier oorkonders in bruine was, waarvan de eerste drie geschonden.
regest_nummer 6711370 April 30
regest_beschrijving Aernt Coman Jansz., Aernt Tielmansz., Jan die Brouwer en Willem van Eemkerc, schepenen in 
Sinte-Gheerdenberghe, oorkonden, dat Mechteld van Dronghelen, jonkvrouw Maries dochter, heeft overgedragen aan
Beatrijs van Dongha, weduwe van Roelof van Dalem, 1∕4 van een erf naast het huis van Jan van Best.
regest_datering (opten Meye avond).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 541). Met de zegels der vier schepenen in bruine was.
regest_nummer 6721370 April 30
regest_beschrijving Aernt Coman Jansz., Aernt Tielemansz., Jan die Brouwer en Willem van Eemkerc, schepenen in 
Sinte-Gheerdenberghe, oorkonden, dat heer Baynier, priester, en Ludeke Stoke aan Beatrijs van Dongha, weduwe van 
Roelof van Dalem, hebben overgedragen de helft van een erf naast het huis van Jan van Best.
regest_datering (opten Meye avond).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 541). Met de zegels der vier schepenen in bruine was.
regest_nummer 6731370 Mei 14
regest_beschrijving Jan die Brouwer en Willem van Eemkerc, schepenen in Sente-Gheerdenberghe, oorkonden, dat 
Herman Haec en Jonge Jan Cortrijc hebben gegeven aan heer Willem van Oesterhout hun aandeel in een huis en erf 
aldaar.
regest_datering ('sDinxdaechs na Sente Servaes'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 542). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 7221377 Juni 23
regest_beschrijving Aernt Coman Jansz. en Gheraet Jansz., schepenen in Sente-Gheerdenberghe, oorkonden, dat Jan 
van Dalem verhuurd heeft aan zijn moeder Beatrijs van Donghen voor haar leven het huis met bijbehooren aldaar, 
gekomen van Jan van Beste en Angneese Wisschaerts, voor 12 penningen hollandsch jaarlijks.
regest_datering (sDinxsdaghes op Sente Jans avont Babtisten).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 543). Met de zegels der beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 7641385 Maart 29
regest_beschrijving Willem van Driemilen geeft aan zijn moeder Clemeysse het huis op Stantheessen met 12 morgen 
land, totdat hij haar voldaan zal hebben van het veer en de visscherij.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 545). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 8131392 December 7
regest_beschrijving Claus van den Mortere en Jan Drake, schepenen van Antwerpen, oorkonden, dat heer Wouter van 
der List, ridder, voor zichzelf en voor zijn zuster Lijsbet, weduwe van Aernoud Coninc, en Philips van der Couderborch 
voor zich en voor zijn zuster Margriet verkocht hebben aan Willem van Berchem heer Willemsz. hun aandeel in het 
goed van Berchem te Tilborch n.l. 1∕5.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 546). Met resten van de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 8141393 Mei 17
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regest_beschrijving Reynere van den Lare en Gheldolf van der Zennen, schepenen van Antwerpen, oorkonden, dat 
heer Jan de Stoevere ridder, en zijn zuster, Adelise, en Jan Sanders en zijn zuster Jane, vrouw van Willem van Wezele, 
genaamd van Sompeken, verkocht hebben aan Willem van Berchem heer Willemsz. hun aandeel in het goed van 
Berchem te Tilborch.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 546). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 8161393 Augustus 25
regest_beschrijving Willem de Moelnere en Aernoud van IJmmersele, schepenen van Antwerpen, oorkonden, dat heer 
Wouter van Lyere, ridder, voor zich zelf, zijn moeder, vrouwe Yde van Berchem, vrouwe van Wezemale, en zijn nicht, 
Katline van Berchem, dochter van Costijn, ridder, heeft verkocht aan Willem van Berchem, heer Willemsz., hun aandeel
n.l. 1∕5 van het goed Berchem te Tilborch.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 546). Het zegel van den eersten oorkonder verloren, dat van den tweede in groene was en 
geschonden.
regest_nummer 8201394 Februari 25
regest_beschrijving Lauwereys Aerdians en Jan Bacheleer, schepenen van Antwerpen, oorkonden, dat vrouwe Adelise, 
weduwe van Colijn van der Tommen, heeft verkocht aan Willem van Berchem heer Willemsz. 1∕4 en 1∕5 van het goed 
van Berchem te Tilborch.
regest_datering (MCCC neghentich ende drie vive ende twintich daghe in Sporkille).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 546). De zegels der beide schepenen verloren.
regest_nummer 8211394 Maart 17
regest_beschrijving Claus van Rijthoven en Aernoud van IJmmersele, schepenen van Antwerpen, oorkonden, dat heer 
Heinric van Ranst, ridder, verkocht heeft aan Willem van Berchem heer Willemsz. 1∕4 van 1∕5 van het goed van Berchem 
te Tilborch.
regest_datering (MCCC neghentich ende drie).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 546). Met het zegel van den eersten schepen in bruine was, dat van den tweede verloren.
regest_nummer 8221394 April 4
regest_beschrijving Costijn van Ranst, heer van Mortsele en Edegheem, verkoopt aan Willem van Berchem heer 
Willemsz. 1∕4 van 1∕5 van het goed van Berchem te Tijlboerch.
regest_datering (MCCCXC ende drie na costume van scrivene int Hof van Camerijc).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 546). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 8461395 December 28
regest_beschrijving Heer Willem van Berchghom, ridder, verkoopt aan Willem van Dalem, heer van Dongha, het goed 
Berchghom te Dongha en Tilborch.
regest_datering (des Dinsdaghes na Kersdach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 546). Met zeer geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 9021403 Augustus 16
regest_beschrijving Danyel Roesmont en Wilhelmus Broeder, schepenen in Buscoducis, oorkonden, dat Wilhelmus 
van Dalem, heer van Dongen, beloofd heeft het klooster St. Clara te Buscoducis te betalen een cijns van 50 nieuwe 
guldens jaarlijks uit zijn hoeve Lichtenberch te Tijlborch.
regest_datering (in crastino Assumpcionis Beate Marie virginis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 547). Met de zegels der beide schepenen in groene was. Gecancelleerd.
regest_nummer 17641457 Februari 26
regest_beschrijving Notaris Wilhelmus Stephanusz. instrumenteert, dat Hermannus Heygher Heydrichsz., knaap, 
eener-, en Rodolphus van Daelhem en Jutta zijn vrouw voor hun dochter Odilia anderzijds, ten overstaan van 
Johannes, graaf van Nassouwe enz., huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt, waarbij Odilia de hoeve Lichtenberg, 
voor zover zij in Dongen ligt, met 4 bunder land en ¼ van alle wildernis en moeren aldaar meekrijgt.
regest_datering (in castro de Breda in camera scriptorie ibidem …. secundum stilum scribendi in curia leodiensi).
regest_nb a) Geëxtraheerd in duplo uit de registers van den notaris Wilhelmus Stephanusz., berustende bij deken en 
kapittel van St. Maria te Breda, door den notaris Johannes Gruyter (Inv.No. 548).
regest_nb b) Authentiek afschrift (Inv.No. 280). Het onder b. vermelde afschrift is geschreven op hetzelfde blad als het 
afschrift a. van het extract-instrument dd. 1457 Augustus 27 (Reg.No. 1771).
regest_nb c) Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 596).
regest_nummer 17711447 Augustus 27
regest_beschrijving Notaris Wilhelmus Stephanusz. instrumenteert, dat Rodolphus van Daelhem en Hermannus van 
Heyger een wijziging maken in de huwelijksvoorwaarden tusschen laatstgenoemde en Odilia van Daelhem (zie 
Reg.No. 1764) met betrekking tot het vruchtgebruik voor den langstlevende.
regest_datering
regest_nb a) Authentiek extract in duplo uit de registers van Wilhelmus Stephanusz. (Inv.No. 548). Het onder a. 
vermelde extract is geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van het instrument dd. 1457 Februari 26 (Reg.No. 
1764).
regest_nb b) Authentiek afschrift (Inv.No. 548).
regest_nummer 13061432 November 13



408 Nassause Domeinraad tot 1580 1.08.01

regest_beschrijving Petrus van Best en Johannes Loenman, schepenen van Buscumducis, oorkonden, dat Johannes, 
zoon van Wilhelmus van Donghen en van Elizabeth Wyerix, overdraagt aan Wilhelmus, natuurlijken zoon van hem en 
van Bela van Stramprode, een erfpacht, groot 1½ mud rogge jaarlijks, deel uitmakende van een erfpacht van 8 mud, 
gaande uit 1/3 van de hoeve, genaamd het goed te Berchem of Lichtenberch te Tilborch, welke Johannes gekocht heeft
van Rodolphus van Daelhem Willelmusz. van Donghen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 548). Met geschonden zegel van den eersten schepen in groene was, dat van den tweeden 
verloren.
regest_nummer 16681452 Maart 23
regest_beschrijving Wilhelmus Dicbier Johannesz. en Amelius van Boechem, schepenen van Buscumducis, oorkonden,
dat Wilhelmus, natuurlijke zoon van Johannes van Ghilse, natuurlijken zoon van Willelmus van Dongen, en Elysabeth 
Wyerics, overdraagt aan Rodolphus van Daelhem, heer van Donghen, ½ mud rogge jaarlijks van de 1½ mud, vermeld 
in den brief dd. 1432 November 13 (Reg.No. 1306).
regest_datering (anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 548). Met de zegels der beide schepenen in groene was, het eerste geschonden.
regest_nummer 16691452 Maart 23
regest_beschrijving Wilhelmus Dicbier Johannesz. en Amelius van Boechem, schepenen van Buscumducis, oorkonden,
dat Johannes van Ghilse, natuurlijke zoon van Wilhelmus van Dongen en Elysabeth Wyerics, heeft overgedragen aan 
Rodolophus van Daelhem, heer van Dongen, een erfpacht van 3½ mud rogge jaarlijks uit de hoeve Lichtenberch, die 
Wilhelmus van Dongen eertijds aan zijn zoon Johannes heeft verkocht ten behoeve van diens moeder Elyzabeth.
regest_datering (Anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 548). De zegels der beide schepenen verloren.
regest_nummer 20151477 Januari 28
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Breda oorkonden, dat Jan van Dongen Jansz., wonende te 
Dongen in den Ham, heeft getuigd, dat Roelof van Daelham, heer van Donga, en Juette, zijn vrouw, aan hun dochter 
Odelia, bij haar huwelijk met Harman Heyeren, de hoeve Lichtenberch hebben meegegeven.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 548). Met het stadszegel van Breda in groene was en geschonden.
regest_nummer 9991412 October 31
regest_beschrijving Arnoldus Heyme en Rodolphus Berwout, schepenen van Buscoducis, oorkonden, dat Sophya van 
den Steenhuys in erfpacht heeft gegeven aan Nycholaus, zoon van Wilhelmus Mol van Tilborch, zes loopen zaad land 
te Tilborch geheeten: Aan de Erntborn, behoudens een daarover gaanden weg.
regest_datering (in vigilia Omnium Sanctorum).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 549). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 10371415 Juni 26
regest_beschrijving Jacob van Ele Aert Houtappelsz. en Wijtman Jan Wijtmansz., schepenen van Oesterwijc, 
oorkonden, dat Wouter Back Maes heeft afgelost aan Fye van den Steenhuse een erfpacht van 1 mud rogge jaarlijks uit
het goed de Eerdborne te West-Tilborch.
regest_datering (des Woensdaghes na Sente Jans dagh Baptijst te mijddezomer).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 549). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 10381415 Juni 26
regest_beschrijving Jacob van Ele Aert Houtappelsz. en Wijtman Jan Wijtmansz., schepenen in Oesterwijc, oorkonden, 
dat Maes Hadewyghen zijn deel van de erfpacht van 1 mud rogge jaarlijks, die Fye van den Steenhuse gekocht heeft 
van Wouter Back Maes, heeft afgelost en haar zijn recht van naarschap verkocht heeft.
regest_datering (des Woensdaghs na Sente Jans dagh Baptijst te mijddezomer).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 549). Met resten van de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 10411415 October 28
regest_beschrijving Jacob van Ele Aert Houtappelsz. en Wijtman Jan Wijtmansz., schepenen in Oesterwijc, oorkonden, 
dat Gherijt Gheryt Crijllaertsz. heeft ontvangen van Sophye van den Steenhuse een stuk land, groot 6 loopen zaa, met 
een huis te West-tilborch tegen een erfpacht van 1 mud rogge jaarlijks.
regest_datering (op Sente Symon ende Juden dagh der apostelen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 549). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 20211477 Juli 1
regest_beschrijving Schepenen van Tilborch en Goerle oorkonden, dat Goeyaert, zoon van Gherit Rosen, 1½ loop zaad 
land te Tilborch, geheeten Lonen acker, verkocht heeft aan Godeld Jan Claeus' dochter geheeten Goelt van Heyst om 
het van haar in erfpacht te krijgen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 550). Het gemeen schepenzegel van Tilborch en Goirle verloren.
regest_nummer 14011439 Juni 11
regest_beschrijving Peter Claesz., schout van Vlueten in het gerecht van Willem van Vlueten, oorkondt, dat voor hem 
en buren Hildegont, weduwe van Splinter uten Hamme, verkocht heeft aan haar zoon Splinter een rente van 1 fransch 
schild jaarlijks uit 4 morgen land te Vlueten.
regest_datering (op Sinte Odulphus'avont).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 551). Met de zegels van den ambachtsheer Willem van Vlueten, Dirc Hermansz. en Hughe 
Koerntgen, buren, in groene was, waarvan het eerste geschonden; dat van den schout verloren. Met transfix dd. 1443 
November 29 (Reg.No. 1489).
regest_nummer 14891443 November 29
regest_beschrijving Roedolph, bisschop van Utrecht, bevestigt Splinter uten Hamme in het bezit van de rente, vermeld
in den brief dd. 1439 Juni 11, waardoor deze gestoken is (Reg.No. 1401).
regest_datering (Utrecht des Vrydages op Sente Andries' avont).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 551). Met geschonden zegel van den bisschop in roode was.
regest_nummer 15311446 September 19
regest_beschrijving Gherijt Martensz., schout van Vlueten in het gerecht van Vrederic uten Hamme, dat deze van den 
Oudenmunster te Utrecht in pacht heeft, oorkondt, dat Splinter uten Hamme voor hem en buren ¼ van 4 morgen land
aldaar heeft verkocht aan Steven van Zulen van Nyevelt benevens de rente, groot 1 fransch schild jaarlijks, die hij uit de
4 morgen had.
regest_datering (des Sonnendaghes na Sinte Lamberts dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 551). Met het zegel van den schout in groene was.
regest_nummer 3451342 Mei 31
regest_beschrijving Brien van Honswijc, knaap Aernt van Arkel, Otte van Zuoelen, ridders, Hubrecht heer Otten zoon 
en Hubrecht Woutersz. van Zuoelen, knapen, en gemachtigden, belooven heer Willaem van Donghen, heer Willaem 
van Duvenvoordes zoon, ridder, hem al de goederen te Woudrichem, die Brien van Honswijc hem verkocht heeft, te 
zullen vrijwaren.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 552). Met de zegels van de vijf oorkonders in groene was.
regest_nummer 4491349 Mei 19
regest_beschrijving Heer Robbrecht van Wisschel en Jan van Uppel, zoon van Didderic Borgraaf, belooven heer Willem
van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, dat zij, zoodra hij hen daartoe aanmaant, voor den heer van Hoerne, heer van 
het land van Autena, zullen verschijnen en heer Willem de rente, groot 20 pond tournooisch jaarlijks, die zij hem 
verkocht hebben op Dedelhoven aan de Dyssen, zullen aflossen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 553). Met de zegels der beide oorkonders in bruine was.
regest_nummer 19061468 Maart 10
regest_beschrijving Johannes Steenwech en Godefridus Cleijnael, schepenen in Buscoducis, oorkonden, dat mr. 
Gerardus Boest heeft verkocht aan Rodolphus van Dalem, heer van Dongen, een cijns van 20 rijnsche guldens jaarlijks 
uit zijn hoeve te Dijnther en uit zijn goed Wyelshem te Orthen.
regest_datering (feria quinta post Dominicam qua cantatur Invocavit anno Domini millesimo quadringentesimo 
sexagesimo septimo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 554). Met de zegels der beide schepenen in groene was, het eerste geschonden.
regest_nummer 3121340 April 10
regest_beschrijving Jan uten Houte oorkondt, dat Jan van Driemilen, oudste zoon van heer Willaem van Dubbelmonde
en diens echtgenote Ghodelt, aan hem als leenheer heeft opgedragen ten behoeve van zijn vrouw Clemense, dochter 
van Willaem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, 50 pond zwarte tournooizen jaarlijks uit de tienden te Driemilen, 
waarna Clemense er mede beleend wordt voor een lijftocht.
regest_datering (des Maendaghes na Palmen).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1378 Juli 5 (Reg.No. 728).
regest_nummer 7281378 Juli 5
regest_beschrijving Jan Noey, deken van het kapittel van Sente-Gheerdenberghe, geeft vidimus van den brief dd. 1340 
April 10 (Reg.No. 312).
regest_datering (des ander daghes na Sinte Martijns dach translatio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 555). Met het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 2048-1478
regest_beschrijving De aartsdiaken van Campinia gelast om Wilhelmus Johannesz. van Ghilse te Dongen te bevelen, 
binnen 7 dagen na deze aanmaning Florentius Tielmannusz., rector van de kerk aldaar, te voldoen van 17 gouden 
realen jaarlijks over de jaren 1473-77 aan cijns uit zekere erven te Tilborch.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 556).
regest_nummer 4641350 Februari 20
regest_beschrijving Godefridus Leo genaamd Coviers en Jacobus tSer Vranx, schepenen van Bruxellae, oorkonden, dat
heer Wilhelmus van Duvenvoorden, heer van Oesterhout, ridder, ten behoeve van Wilhelmus, zoon van Rodulphus 
van Dalem, beloofd heeft Theodericus Nachtegale 150 tournooizen te geven, waarvoor hij verbindt zijn huis bij 
Frigidus Mons naast Godefridus van Mons, behalve een kapel met toegang.
regest_datering (a.D. MCCC quadragesimo nono).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 557). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 5961360 December 29
regest_beschrijving Otte, heer van Arkel, belooft Roelof van Dalem schadeloos te zullen houden voor zijn borgtocht 
ten behoeve van Andries en Eminot Ruwiers, lombarden, voor 4000 brugsche schilden.
regest_datering (des anders daghes na Alre kinder dach).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 558). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 7661385 September 18
regest_beschrijving Willem van der Leck belooft Willem van Donghen schadeloos te zullen houden van zijn 
borgstelling voor 600 oude schilden ten behoeve van Symon Ruvers.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 559). Met het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 7681386 Januari 29
regest_beschrijving Jan van Blanckenwerde en Ghijsbrecht Myekaert, schepenen van Ghornichem, oorkonden, dat 
Coen van Oesterwijc beloofd heeft om Ave, weduwe van Florijs van Dalem, met Paschen e.k. 300 oude schilden te 
betalen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 560). Met de zegels der beide schepenen in groene was. Met transfix dd. 1387 Maart 28 
(Reg.No. 777).
regest_nummer 7771387 Maart 28
regest_beschrijving Willam Helman en Gherijt van der Haer Sandersz., schepenen in Ghornichem, oorkonden, dat zij 
Ave, weduwe van Florijs van Dalem, na geconstateerd te hebben, dat er niets was, waaraan zij gepand kon worden ten
laste van Coen van Oesterwijc wegens 250 van de 300 schilden, vermeld in de brief dd. 1386 Januari 29 (Reg.No. 768), 
waardoor deze gestoken is, haar rechten op zijn persoon en goederen reserveeren.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 560). Met het zegel van den eersten oorkonder in groene was, dat van den tweeden 
verloren.
regest_nummer 8151393 Juni 11
regest_beschrijving Danel van den Poel en zijn vrouw Janne van Spinoet beloven hun oom, heer van Oesterhout, 
schadeloos te zullen houden voor zijn borgstelling ten behoeve van heer Arent van Steinvoert.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 561). Met het zegel van Danel van den Poel in groene was, dat van zijn vrouw verloren.
regest_nummer 17091455 Januari 15
regest_beschrijving Rycout Engbrechtsz., Peter Oom, Henrick Petersz. en Wouter Spranger, schepenen in Dongha, 
oorkonden, dat Ghoeswijn die Coster, Yde zijn vrouw, en hun kinderen beloofd hebben de heerlijkheid Donghen te 
zullen verlaten binnen 4 dagen, nadat Roelof van Dalim, heer van Donghen, dat eischen zal, met achterlating van alle 
vee en zaaigewassen tot afdoening van schuld aan dezen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 562). Met de zegels der vier schepenen in groene was.
regest_nummer 19631473 December 1
regest_beschrijving Dirck van Haestrecht, heer van Venloen, erkent schuldig te zijn aan Roeloff van Dalem, heer van 
Dongaa, 20 rijnsche guldens.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 563). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 20501479 Februari 19
regest_beschrijving Bartelmeeus Jansz. en Heymbrick Snavel, schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Joris, Marie en
Lijsbet, vrouw van Claeus Adriaensz., kinderen van Jan van Ghilse, verklaren ontvangen te hebben van Roelof van 
Daelhem, heer van Dongen, den achterstal van een erfpacht van 5½ sestertie rogge en een erfcijns van 14½ holl. 
gulden over de laatste drie jaren.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 564). Het zegel van den eersten schepen verloren, dat van den tweeden in groene was.
regest_nummer 20931483 Januari 21
regest_beschrijving Maximiliaen, hertog van Oistrijck enz., gelast zijn gerechtsbode ten verzoeke van Joes van 
Daelhem, heer van Donghen, om schepenen en wethouders van den Bosch te bevelen, om de kinderen van Jan van 
Ghilse, die bij vonnis van den officiaal van Luydic aan Thomas van Goerle, man van hun overleden zuster Lijsbeth, 
volgens huwelijksvoorwaarden een rente van 14½ holl. gulden en 1½ mud rogge jaarlijks moeten betalen, welke rente 
deze verkocht heeft aan Roelof van Dalem, vader van den suppliant, te dagvaarden en, na onderzoek van den brief van
den officiaal, die zoek geweest, doch nu teruggevonden is, Joes van Dalem in het bezit van de rente te herstellen.
regest_datering (duysent vierhondert twee ende tachtentich na costume ons Hoefs).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 564). Met zegel van Maximiliaen in roode was. Met relaas van den gerechtsbode dd. 1483 
Februari 4 (Reg.No. 2095).
regest_nummer 20951483 Februari 4
regest_beschrijving Amerijck Pegghe, gerechtsbode van den hertog van Oistrijck, bericht aan wethouders en 
schepenen van tsHertogenbossche, dat hij, ingevolge het mandement dd. 1483 Januari 21 (Reg.No. 2093), waaraan dit 
relaas is vastgehecht, Jorijs en Mary van Ghilse en Claes Ariaensz. als man van Lijsbeth van Gilse, allen te Oesterhout 
woonachtig, gedagvaard heeft om te tsHertoghenbosch te verschijnen, ten verzoeke van Joes van Daelem, heer van 
Donghen.
regest_datering (in den jare XIIIIc ende LXXXII nae costume van scriven tsHoofs van Brabant).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 564). Met opgedrukt zegel van den bode in roode was en geschonden. Het relaas 
is losgeraakt van het mandement.
regest_nummer 7851387 November 25
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regest_beschrijving Willem van Dalem, heer van Donghen, en Sophye van Zalmen, zijn vrouw, verklaren schuldig te 
zijn aan hun moeder, Beatrijs van Donghen, 16 pond jaarlijks als lijfrente uit de heerlijkheid Donghen.
regest_datering (op Sinte Katherinen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 565). Met de zegels van Willem van Dalem en Jan van Polanen in bruine was en 
geschonden.
regest_nummer 9291406 Februari 17
regest_beschrijving Willem van Dalem, heer van Dongha, belooft Jan van Coudenberge Floreysz. 300 fransche kronen 
te betalen met Pinksteren e.k. wegens een borgtocht van 200 dergelijke kronen ten behoeve van Jan Pusken.
regest_datering (dusent vierhondert ende vive seventhien dage in Februari nae sede ende costume des Hoifs van 
Cameric).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 566). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 9281406 Februari 17
regest_beschrijving Egidius de Cliever en Franco de Pape, schepenen van Bruxellae, oorkonden, dat Wilhelmus 
Rodolpusz. van Dalem, heer van Dongha, schuldig is aan Johannes van Frigidus Mons Florenciusz. 300 fransche 
kronen.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo quinto).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 566). Met de zegels der beide schepenen in groene was. Met transfix dd. 1406 Februari 18 
(Reg.No. 930).
regest_nummer 9301406 Februari 18
regest_beschrijving Egidius de Cliever en Franco de Pape, schepenen van Bruxellae, oorkonden, dat Johannes van 
Frigidus Mons een bevestiging heeft gekregen van amman en schepenen van den brief dd. 1406 Februari 17 (Reg.No. 
928), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo quinto).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 566). Met de zegels van beide schepenen in groene was.
regest_nummer 9381407 Februari 18
regest_beschrijving Johannes van den Heetvelde, ridder, Walramus de Monte, Johannes Esselen en Johannes de 
Frigido Monte geheeten Rolibuc, schepenen van Bruxellae, oorkonden, dat voor de 300 fransche kronen, die 
Wilhelmus Rodolphusz. van Dalem, heer van Donga, schuldig was aan Johannes van Frigidus Mons Florenciusz., aan 
dezen bij vonnis ten verkoop zijn toegewezen de volgende goederen: 26 bedden, wollen kleeden om drie kamers mee 
te voorzien, 20 metalen kannen, 3 groote pannen, 6 ijzeren potten, 6 dozijn groote en 6 dozijn kleine tinnen schotels, 4
dozijn peluws, 26 dekens, 8 stoelen (zitbanken), 8 paarden, 24 stuks hoornvee, 200 schapen, 26 varkens, 36 zijden 
spek, 2 dozijn zilveren schalen, 2 mannen- en 4 vrouwenmantels met bont, 2 vrouwentoga's met baai gevoerd, 8 
ijzeren pantsers, 4 dozijn zilveren bekers en een schuldbekentenis van Henricus van Ranst vanwege zijn zuster 
Machtildis, welke goederen hij vervolgens verkocht heeft aan Wilhelmus van Hertewijc.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo sexto).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 566). Met overblijfsels van het zegel van den amman van Brussel, Walterus van den 
Heetvelde; die van de eerste twee schepenen verloren, die van de laatste twee weinig geschonden, alle in groene was.
regest_nummer 9391407 Februari 19
regest_beschrijving Walramus de Monte en Johannes Esselen, schepenen van Bruxellae, oorkonden, dat Wilhelmus 
Hertewijc Henricusz. heeft overgegeven aan Johannes van Frigidus Mons Florenciusz. onderstaande goederen, als in 
Reg.No. 938.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo sexto).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 566). Met de zegels der beide oorkonders in groene was, weinig geschonden.
regest_nummer 13781438 Juli 14
regest_beschrijving Henricus de Calstris en Theodericus van Langrode, schepenen van Lovanium, oorkonden, dat 
Radulphus van Daelhem, zoon van heer Willem van Donghen, erkent schuldig te zijn aan Radulphus en Walterus van 
Wisschel en Wilhelmus van Ghestele 1000 pond toursche grooten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 567). Met het zegel van Henricus van Calsteren in groene was, dat van Theodericus van 
Langrode verloren.
regest_nummer 5711358 October 24
regest_beschrijving Jan die Vos van Eemkerke en Robbe Jansz., schepenen in Sente-Gheerdenberghe, oorkonden, dat 
Heyne Lappe erkent ontvangen te hebben van Roelof van Dalem 4 pond voor een stuk land in den Gawech.
regest_datering (des Woensdaechs na Sente Lucas'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 568). De zegels der oorkonders verloren.
regest_nummer 5751359 Januari 8
regest_beschrijving Johan van Endenich en Hughe van Loenreslote verklaren ontvangen te hebben van Roelof van 
Dalem 12½ brugsch schild in mindering van de 25, die hij hun schuldig was in verband met de gevangenschap van den 
proost van Zuutfeen.
regest_datering (des Dinxdaghes na Dertienden dach van Kersavont).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 569). Met resten van de zegels der beide oorkondeers in groene was.
regest_nummer 5881360 April 12
regest_beschrijving Jonaes van der Elst en Aernoud van den Neste, schepenen in Breda, oorkonden, dat heer Willem, 
heer van Oosterhout, verklaard heeft ontvangen te hebben van Roelof van Dalem 350 brugsche schilden.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 570). Met de zegels der beide schepenen in groene was, weinig geschonden.
regest_nummer 6061361 September 15
regest_beschrijving Ghijsbrecht die Scoen verklaart ontvangen te hebben van de vrouw van Roelof van Dalem 2 pond 
grooten in mindering van de 8 pond, die zij en Roelofs erfgenamen hem schuldig zijn.
regest_datering (des ander daghes nae des Heylich Cruys' dach Exaltatio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 571). Met het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 6091362 Januari 3
regest_beschrijving Jan Aernt Wisscaertsz., Ghisebrecht Neyse en Jan die Jonghe, schepenen van Woudrichem, 
oorkonden, dat Ghisebrecht Scoen verklaard heeft ontvangen te hebben 100 schilden, die Rolof van Dalem hem 
schuldig was.
regest_datering (des Manendaghes na Jaers dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 571). Met de zegels der oorkonders in groene was; het tweede geschonden.
regest_nummer 819vóór 1394
regest_beschrijving Broeder Hector Volkard verklaart in het bijzijn van Claus van den Boegarde en heer Jan Bastijns, 
monniken van Sint Bernard, ontvangen te hebben van Roeloef van Dalem 50 vlaamsche mottoenen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 572). Met het zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 13111433 April 4
regest_beschrijving Jan van Hoesenhout en Jan Lambrechtsz., schepenen van Dongha, oorkonden, dat Willem van 
Dalem, heer van Dongha, erkent schuldig te zijn aan zijn zuster Beatrijs een lijfrente van 100 gulden en 7 sestertiën 
rogge jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 573). Met de zegels van Willem van Dongen en de beide schepenen in groene was en 
geschonden. Gecancelleerd.
regest_nummer 13861438 December 2
regest_beschrijving Notaris Petrus Gerardusz. de Fine alias Block instrumenteert, dat Johanna, gravin van Nassouw, bij 
afwezigheid van graaf Engelbertus, en haar zoon Johannes Rolandus en Johannes van Donga, knapen, hebben 
gekwiteerd voor de legaten, hun door hun vader Wilhelmus van Donga vermaakt.
regest_datering (in aula domus dicte Valkenberge site circa plateam municipis vulgariter dictam die Caterstraet opidi 
de Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 574). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 14501441 Maart 18
regest_beschrijving Notaris Arnoldus Langhe instrumenteert, dat Cornelis Venedau en zijn vrouw Elizabeth, natuurlijke
dochter van Wilhelmus van Donghen, zich voldaan hebben verklaard van wat hun door Rodolphus en Johannes van 
Donghen bij hun huwelijk was toegezegd.
regest_datering (in domo inhabitationis Johannis filii Johannis de Meer sita in foro opidi de Breda a.D. millesimo 
quadringentesimo quadragesimo primo indictione quarta).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 575). Met signatuur van den notaris.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 575).
regest_nb c) Afschrift (Inv.No. 515).
regest_nb Op hetzelfde blad als afschrift c. afschrift van de akten dd. 1440 September 17 en 1452 December 18 (Reg. 
Nos. 1436 en 1681), benevens vertaling in het Hollandsch van de boven beschreven akte.
regest_nummer 18451462 Januari 12
regest_beschrijving Lijsbeth Cluetinx verklaart ontvangen te hebben van heer Rolof van Dalem, heer van Donghen, 10 
nobels als termijn van haar lijfrente.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 576). Met geschonden opgedrukt zegel in bruine was van de oorkondster.
regest_nummer 20181477 Mei 26
regest_beschrijving Gerijt Cristus verklaart ontvangen te hebben van heer Floris, persoon te Dongen, 17 rijnsche 
guldens, die Roloff van Dongen hem nog schuldig was van een schepenbrief, sprekende van 50 rijnsche guldens en 6 
viertel rogge eens.
regest_datering (des Maendages in de Phinxter heylegedage).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 577).
regest_nummer 20341478 Juni 5
regest_beschrijving Roelof van Daelhem Jansz. verklaart voor zich en voor zijn moeder Margriet ontvangen te hebben 
van zijn oom Roelof van Daelhem, heer van Dongaa, 250 gulden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 578). Het opgedrukte zegel van Jacop van der Elst verloren.
regest_nummer 20891482 October 25
regest_beschrijving Jacop van den Wijngaerde erkent ontvangen te hebben van Joes van Donghen de twee laatst 
verschenen termijnen van de 2½ nobel jaarlijks, die hij heeft uit diens goederen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 579). Met geschonden opgedrukt zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 20831481 October 9
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regest_beschrijving Jacop van den Wijngaerde verklaart ontvangen te hebben van Joes van Donghen twee termijnen 
van de rente, groot 2½ nobel jaarlijks, die hij uit diens goederen heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 579). Met opgedrukt zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 21271484 October 14
regest_beschrijving Jan van Wisschel verklaart ontvangen te hebben van Joes van Dalem, heer van Donga, de helft van
een jaarlijkschen cijns van 7½ engelsche nobel, die op Sint Jan l.l. vervallen is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 580). Met opgedrukt zegel van Claeus van Eycke, pastoor van Wasbeeck en 
vicecureit van Oesterhout, in groene was.
regest_nummer 3651343 December 15
regest_beschrijving Jan van Wijfvliet, heer van Blairsvelt, en Lodewijc, heer van Diepenbeke, arbiters op verzoek van 
abt en convent van Tongherloe en heer Willem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, bepalen, dat het klooster aan 
heer Willem de tienden van de 15 hoeven moer te Busoyen, die hij in erfpacht heeft van den graaf van Hollant, in 
erfpacht zal geven voor 5 pond zwarte tournooizen jaarlijks, waarvoor het klooster jaarlijks voor den graaf en voor 
heer Willem een zielmis doen zal; voorts zal heer Willem de gift en het patronaat van de kerk te Donghen erfelijk 
behouden, waarover het klooster hem een brief zal geven; alles wat broeder Jan van Oesterhout binnen Oesterhout 
geërfd heeft heeft of erven zal van zijn ouders, broeders of zusters, zal aan zijn erfgenamen komen, maar wat het 
klooster in Hertele, Zonsele of de Vucht verkregen heeft, zal het ongestoord behouden met kwijtschelding van de 
daarop rustende lasten.
regest_datering ('sManendaechs na Sente Lossiën dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 581). Met het zegel van Jan van Wijfvliet in bruine was, die van Lodewijc van Diepenbeke en 
van het klooster verloren, dat van Willem van Duvenvoirde in groene, en dat van den abt Wouter in bruine was, 
geschonden.
regest_nummer 12331427 Juli 17
regest_beschrijving Roelof en Jan van Dongen en Wouter van Wisschel oorkonden, dat Jan Cuckelbergh, cureit, 
beloofd heeft, dat hij de kerk van Dongen houden zal op de voorwaarden, waarop Willem van Dalem, heer van 
Dongen, hem die gegeven heeft, en haar zal teruggeven, wanneer deze er schade bij lijdt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 582). Met opgedrukt zegel van Jan van Cuckelbergh, die tevens verklaart de akte 
eigenhandig geschreven te hebben.
regest_nummer 7711386 October 25
regest_beschrijving De officiaal van Leodium, gehoord de aanklacht van Johannes Moerkini van Gravia, procurator van
het Hof, tegen Wilhelmus van Donghen, heer van Donghen, inhoudende, dat deze achtereenvolgens gehuwd is 
geweest met Badeloga, dochter van Johannes Bye en Elisabet, dochter van Wericus de Jonghe, die elkaar in den 
vierden graad verwant waren, beslist, dat de aangeklaagde kerkelijk gestraft zal worden volgens zijn uitspraak.
regest_datering (Leodii).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 583). Het officialaatszegel verloren.
regest_nummer 7761386 December 11
regest_beschrijving De officiaal van Leodium, gezien de aanklacht van zijn procurator, Johannes Moerkini van Gravia 
tegen Wilhelmus van Dalem, heer van Donghen, inhoudende, dat deze met Sophia van Salmen gehuwd zou zijn, 
terwijl zijn huwelijk met Elisabet, dochter van Wericus de Jonghe, niet ontbonden was, en de verdediging van den 
beklaagde, inhoudende, dat Elisabet zijn wettige vrouw niet heeft kunnen zijn, daar te voren Badeloga, dochter van 
Johannes Bye, die Elisabet in den 4en graad bestond, zijn vrouw was, beslist, dat Wilhelmus van Donghen schuldig is 
en kerkelijk gestraft zal worden volgens zijn uitspraak.
regest_datering (Leodii).
regest_nb Oorspr. in duplo (Inv.No. 583). Het officialaatszegel verloren.
regest_nummer 8881401 April 15
regest_beschrijving Het convent van Sint Clara te Bruesele geeft heer Adaem van Waspijc en heer Willem Zueternijt 
volmacht om na overleg met Willem van Donga hun goederen in Hollant te beheeren.
regest_datering (des Vridages na Quasimodo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 584). Het conventszegel verloren.
regest_nummer 9541408 Augustus 29
regest_beschrijving Heinric van Eyke Petersz. belooft Willem van Dalem, heer van Dongha, niets meer tegen hem of 
zijn land te ondernemen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 585). Met de zegels van den oorkonder, heer Jan, heer van Dalem, ridder, Robbrecht van 
Wisschel en Peter Oem in groene was.
regest_nummer 10661418 Februari 13
regest_beschrijving Jordanus, bisschop van Albanum, pauselijk poenitentiarius, vergunt Wilhelmus van Dongha en zijn
vrouw Sophia een biechtvader te kiezen, die hun absolutie mag verleenen van hun zonden, tenzij deze zoodanig zijn, 
dat tusschenkomst van den pauselijken stoel noodig is, en hun gedurende 5 jaar zoo dikwijls het noodig is, een 
heilzame boetedoening zal opleggen, terwijl hij beloften van een pelgrimstocht en van onthouding, wanneer zij die 
gedaan hebben en niet kunnen nakomen door over zee te gaan, mag veranderen in andere vrome werken, 
uitgezonderd evenwel de beloften, gedaan aan Petrus en Paulus en aan Jacobus, apostels.
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regest_datering (Constantie Idibus Februarii pontificatus domini Martini pape V anno primo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 586). Met rest van het zegel van den oorkonder in gele was.
regest_nummer 6231363 November 29
regest_beschrijving Ghysebrecht van Hoekelem, knaap, maakt huwelijksvoorwaarden met Bele, dochter van Roelof 
van Dalem.
regest_datering (op Sinte Andries'avont des apostels).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 587). Met de zegels van Ghysebrecht, Otte, ridder, en Heynric van Hoekelem, knaap, in 
groene was, dat van Jan, heer van Hoekelem, ridder, verloren.
regest_nummer 12411428 September 18
regest_beschrijving De officiaal van Leodium wettigt het huwelijk van Jutta van Dyemerbroeck van Vloten en 
Rodolphus van Dungha, ridder, met bevel het binnen 14 dagen kerkelijk te doen voltrekken.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 588). Het officialaatszegel verloren.
regest_nummer 9261405 September 28
regest_beschrijving Notaris Wilhelmus Witbol instrumenteert, dat Johannes van Woudenberch, knaap, en zijn vrouw 
Ermzont, dochter van Wilhelmus van Donga, verklaard hebben, door dezen voldaan te zijn van alles, wat aan Ermzont 
bij huwelijksvoorwaarden was toegezegd.
regest_datering (in Donga in communi platea).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 590). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 8571397 Mei 28
regest_beschrijving Arnoldus, kardinaal-priester van Sancta Susanna, draagt Johannes, elect van Leodium op, naar 
aanleiding van een verzoek van Johannes, Florentius, Johannes en Rodolphus, natuurlijke zoons van Willelmus van 
Dalem, om niettegenstaande hun geboorte tot de wijdingen toegelaten te worden en tot het verkrijgen van 
beneficiën, een onderzoek in te stellen naar hun omstandigheden en levenwijze, en bij gunstige uitkomst dispensatie 
te geven op voorwaarde, dat, wanneer zij een beneficie krijgen, zij zich zullen laten wijden en persoonlijk zullen 
resideeren.
regest_datering (Rome apud Sanctum Petrum V kalendis Junii pontificatus domini Bonifatii pape IX anno octavo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 591). Met rest van het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 9351406 September 24
regest_beschrijving Heinricus, bisschop van Sydon, vicaris van den elect van Leodium, verleent Rodolphus van Dalem 
Wilhelmusz. van Donghen de tonsuur.
regest_datering (in Monte Sancte Gertrudis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 592). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 7721386 October 29
regest_beschrijving Jan Maddijn Alaerdsz., Cleys Oem Jan Maleghijsz., Willem Boomgaert Willemsz. en Jacob Ysereel 
heer Tielman Oemsz., schepenen van Dordrecht, oorkonden, dat Jan van Brakel heer Ricoudsz. voor zijn dochter 
Margriete huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt met Jan van Dalem Florensz.
regest_datering (des Manendaghes na Sinte Symon ende Juden dach der apostelen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 593). Met de zegels van de vier schepenen in bruine was, het tweede geschonden.
regest_nummer 20941483 Januari 24
regest_beschrijving De stad Antwerpen verzoekt schout en schepenen van Oesterhout om in het proces, dat te 
Antwerpen hangende is tusschen Joes van Dalem, heer van Dongen, en Jan Mathijssens, de door den eerste met name
genoemde personen te Oesterhout te verhooren en aan brenger dezes daarvan een certificaat mee te geven.
regest_datering (anno LXXXII na scriven sHoofs van Camerijcke).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 594).
regest_nummer 23331499 Augustus 14
regest_beschrijving Heer Jan van Dyemen, ridder, en Heynbric Snavel Henricxz., Gielis Jan Ghijsselsz., Pauwels 
Henricxz. van Ghilse, Adriaen Heyn Oemenz. en Ascentius Jansz., schepenen van Oesterhout, leggen, op verzoek van 
Jacop van Wijngaerden, baljuw van Suythollant, ten behoeve van de stad Dordrecht, getuigenis af aangaande de 
ontvoering van Peterken Peter Vrancken dochter door Jan Michielsz. en Jan Joes van Dongens bastaardzoon naar het 
huis van Roel te Bysoeyen.
regest_datering (nae scriven des Hoefs van Luydick).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 595).
regest_nummer 16901453 October 13
regest_beschrijving De notaris….. instrumenteert, dat Gerijt, heer van Assendelft, raad van den hertog van 
Bourgongiën, en zijn vrouw, Beatrijs van Dongen, elkaar bij codicil hun roerende goederen vermaken.
regest_datering
regest_nb Extract (Inv.No. 597).
regest_nummer 20601479 Juli 17
regest_beschrijving Philips Ruychrock van de Werve, raad van de hertogin van Oestrijck, verzoekt zijn schoonzoon Jan 
van Dalem van Dongen, tijdelijk verblijf houdende in den Hage, om ingesloten brief aan den stadhouder te 
overhandigen, waarin hij dezen verzoekt zijn huis in den Hage te beschermen, daar hij niet heeft deelgenomen aan 
partijtwisten, en deelt hem mee, dat hij voornemens is in Brabant te gaan wonen, als de toestand blijft, zooals hij is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 598).
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regest_nummer 20621479 November 23
regest_beschrijving Phillips Ruychrock van de Werve schrijft aan zijn schoonzoon, Jan van Dalem, heer van de 
Zwaluwe, kastelein van Schoenhoven, dat het hem genoegen doet, dat hij den stadhouder geholpen heeft, het Hof, 
dat door de Kabeljauwen belegerd was, te ontzetten en zijn (Ruychrocks) huis beschermd heeft, doch hoopt, dat hij 
zich niet bij een der beide partijen zal aansluiten.
regest_datering (Inden Hage).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 598).
regest_nummer 20691480 Juni 6
regest_beschrijving Cornelis die Bruyne, schepen van den Hage, verklaart als gemachtigde ontvangen te hebben van 
Willem van Dalem, erfgenaam van Jan van Dalem, ten behoeve van Marye, dochter van Philips Ruychrock van den 
Werve, weduwe van Jan van Dalem, de hier vermelde kleederen en kleinoodiën.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 599).
regest_nummer 15691447 October 3
regest_beschrijving De officiaal van den aartsdiaken van Trajectum gelast Johannes Tyerloet, hem voorgedragen als 
rector van de kapelanie van de H.M. Maria in de kerk te Cattendijck door de patroons Wilhelmus van Heenvliet en 
Cattendijck, heer van Stavenesse, en Jacobus van Heenvliet en Cattendijck, broeders, tweemaal af te kondigen en hen, 
die in verzet willen komen, op te roepen voor den deken van Zuitbevelandia.
regest_datering (feria tercia post festum Sancti Remigii).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 600). Met rest van het officialaatszegel in groene was.
regest_nummer 18911465 Juni 11
regest_beschrijving Notaris Nycolaus Jungelinx instrumenteert, dat de bedezetters van den hertog te Tilborch Petrus 
van Wisschel, schout aldaar, hebben gemachtigd voor hen op te treden in hun proces met de bedezetters van Hukelem
en Enschit voor den Raad van Brabant.
regest_datering (in villa de Tilborch in domo Johannis dicti Berijsz. sita inibi in loco dicto Aen den Hovel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 602). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 2191330 Maart 15
regest_beschrijving Willaem, graaf van Henegouwen, Hollant enz., belooft heer Jan van Polanen, ridder, bij kinderloos 
overlijden van diens broeder, heer Willaem van Duvenvoirde, den burg te Sente-Ghertruidenberghe met het gerecht 
van de stad en 1∕3 van de boeten en tot onderhoud van den burg 100 pond hollandsch jaarlijks, zooals heer Willaem nu 
heeft, voorts de volgende leengoederen: de ambachten van Almonde, dubbelmonde, Twintechhoeven en Waspic, 25 
pond hollandsch jaarlijks aan tienden te Hasaerdswoude, 8 hoeven moer te Noetdorp met de tienden en 28 morgen 
land, geheeten het Gheerland, die heer Willaem van Boudijn van den Poele heeft gekocht.
regest_datering (tote Valenchine do wi voeren tote Garnaten waert des Donresdaghes voir Midvasten int jaer Ons 
Heren dusent driehondert neghen ende twintich).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1336 April 30 (Reg.No. 269).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, blz. 480, waar niet gesproken wordt van 100 pond holl. jaarlijks ter bewaring van den
burcht, maar inplaats daarvan van de verplichting den burcht altijd open en gereed te hebben voor de grafelijke 
familie.
regest_nummer 2691336 April
regest_beschrijving Hughe, abt van Egmont, geeft vidimus van den brief dd. 1330 Maart 15 (Reg.No. 219).
regest_datering (op den Meyenavont).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 603). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 4171347 Maart 25
regest_beschrijving Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, gezien den brief van keizerin Margriet dd. 1346 
Augustus 10 (Reg.No. 401), hierin opgenomen, geeft heer Jan van Polanen, heer van de Leck, het burggraafschap van 
Sente-Gheerdenberghe met 200 pond tournooisch jaarlijks, het schoutambt, het recht schout en schepenen aan te 
stellen en 1∕3 van de boeten, alles volgens de brieven, die hijzelf daarvan heeft, behoudens, dat hij het als een recht 
leen had, terwijl heer Jan het als een onversterfelijk leen zal bezitten; voorts de heerlijkheid van Almonde en 
Dubbelmonde.
regest_datering (oppe den Palmsondach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 604). Met geschonden zegel van Willem van Duvenvoerde, rest van dat van Hartbaren van 
Ryede, heer van Pendrecht, en die van Gheraert van Poelgeest, ridder, en Gyelijs van Wendelnesse, knaap, 
geschonden, alle in groene was.
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 732.
regest_nummer 5461356 December 5
regest_beschrijving Hertog Willem van Beyeren, graaf van Holland enz., verzoent zich met den heer van Bredae op 
voorwaarde, dat hij behoudt 1e het moer boven Stanthazen tot de Brabantsche grens, waarover de heer van 
Oesterhout eertijds een geschil had met de stad Sinte-Gheerdenberghe, 2e alle moeren in Zuutholland behalve die, 
waarvan de heer van Bredae kan bewijzen, dat zij den heer van Oesterhout toebehoorden, uitgezonderd het veen, dat 
de graaf aan Gherit van Nederveen heeft gegeven of aan anderen heeft verkocht, 3e het huis te Sinte-Gheerdenberghe
met de daaraan verbonden wedde, benevens de heerlijkheid hoog of laag, die de heer van Bredae over de stad bezat, 
4e de heerlijkheid van de Leck, totdat bewezen zal zijn, of heer Henric van de Leck haar als erfleen, dan wel als een 
recht leen bezat, in welk eerste geval den heer van Bredae van de som gelds, die hij betalen moet, zooveel in 
mindering gebracht zal worden, als hij daarvoor aan 's graven oom betaald heeft, terwijl hij in het tweede geval met de
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heerlijkheid beleend zal worden; de heer van Bredae zal waarborgen dat het huis te Oesterhout, vereenigd met dat 
van Geertruidenberg aan de Grafelijkheid zal blijven, op welke voorwaarden de graaf hem beleent met alle goederen, 
die hij had.
regest_datering (in den Haghe op Sinte Nyclaes' avond).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 605). Met het zegel van hertog Willem van Beieren in groene was, weinig geschonden.
regest_nb b) Gelijktijdig afschrift op perkament (Inv.No. 55).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris III, bl. 11.
regest_nummer 1551323 Augustus 24
regest_beschrijving Willaem, graaf van Henegouwen, Hollant enz., geeft Willem van Duvenvoerde, zijn kamerling, en 
diens nakomelingen het schoutambt van Sente-Gheerdenberghe met de boeten van 2 en 10 schelling en 1∕3 van de 
boeten daarboven, voorts de steenen, die hij te Sint-Gheertrudenberghe heeft laten maken voor den bouw van een 
burcht aldaar, waaraan Willem van Duvenvoerde binnen 2 jaar 1000 pond tournooizen ten koste zal leggen, terwijl 
hijzelf zal betalen, wat er meer noodig zal zijn.
regest_datering (in die Haghe oppe Sente Bartelmeuwes' daghe).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1417 Juli 8 (Reg.No. 1062).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 322.
regest_nummer 10621417 Juli 8
regest_beschrijving Deken en kapittel van St. Marie in Breda geven vidimus van den brief dd. 1323 Augustus 24 
(Reg.No. 155).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 606). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 3791344 September 28
regest_beschrijving Willem, graaf van Henegouwen, Hollant enz., beleent zijn raad, heer Jan van Pollanen, ridder, heer 
van de Leck, met den burcht van Sente-Gheertruidenberghe om daar burchzaat van te zijn met 100 pond hollandsch 
jaarlijks als wedde, gevestigd op het broek tusschen den burcht en den weg naar Oesterhout, eertijds eigendom van 
Gherrit van Wieldrecht, met het gerecht, de bevoegdheid om schout en schepenen aan te stellen, de boeten tot 10 
schellingen hollandsch en 1∕3 van die daarboven, alles als vermeld in den brief, dien heer Willem van Duvenvoorde 
hiervan heeft.
regest_datering (des Dinxdaechs voir Bamisse).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1420 Juni (Reg.No. 1111).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 686.
regest_nummer 11111420 Juni 15
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sente Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1344 September 28 
(Reg.No. 379).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 607). Met het kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 11191421 Maart 6
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassow etc., neemt de stad Sinte-Geertrudenberge van hertog Johan van 
Beyeren in bewaring, zooals overeengekomen is in den brief dd. 1421 Maart 6 (Reg.No. 1118), belooft de stad Dordrecht
en het land van Suythollant gedurende het bestand in het genot van hun privileges ten opzichte van Sint-
Geertrudenberge te laten, voorzoover ze niet het slot aldaar, het land van Breda en de heerlijkheid Oosterhout raken, 
en stelt Herman van den Loo aan als zijn plaatsvervanger.
regest_datering (opten sessten dach van Merte des Donredaighs na Halfvasten int jair ons Heren MCCC (twentich na 
gewoente des Hoifs van Camerick).
regest_nb Minuut (Inv.No. 608).
regest_nummer 11181421 Maart 6
regest_beschrijving Johan, hertog in Beyeren, zoon van Henegouwen, Hollant, Zeelant etc., oorkondt, dat in het 
bestand, dat hij gesloten heeft met zijn nicht van Brabant, den graaf van Sijmpoul en het land van Brabant, de 
bepaling is opgenomen, dat graaf Engelbrecht van Nassouwen, heer van de Leck en Breda, de stad Sinte-
Geerdenberge van zijnentwege zal houden en haar 14 dagen voor het einde van het bestand aan hem zal overleveren, 
en mocht de stad binnen dien termijn worden aangevallen, dan zal de hertog haar helpen verdedigen.
regest_datering (MCCCC ende twintich nae den loop van onsen Hove des Donredages nae den Sonnendach Letare 
Jherusalem die was sesse dage in Merte).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 608). Met zegel van den hertog met contrazegel in roode was.
regest_nummer 12461429 Februari 28
regest_beschrijving Jan, heer van Rotselair, Vorsselair en Rethy, drost van Brabant, verklaart, dat een deel van de 
edelen en steden van Brabant eertijds met den jonker van Nassow zijn overeengekomen, dat hij het slot van Sinte-
Geertruidenberge zou bewaren voor 1100 kronen jaarlijks.
regest_datering (dusent CCCC acht ende twintich na gewoenten des Hoifs van Camerick).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 609). Met opgedrukt zegel in roode was en geschonden.
regest_nummer 13811438 September 15
regest_beschrijving De Raad voor Hollant en Zeelant bericht Engelbrecht, graaf van Nassouwe, heer van Breda, dat de 
hertog, ingevolge het verzoek van de steden van Hollant tot regeling van de paalscheiding, den Raad heeft gelast om 
Sinte Geertrudenberge en andere sloten op de grens in bewaring te nemen, verzoekt hem een dag te noemen voor de 
overdracht en zijn mogelijke bezwaren aan brenger dezes mede te geven.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 610).
regest_nummer 13901439 Maart 31
regest_beschrijving Kanselier en raden van den hertog van Bourgondie en een aantal leden van den Raad van Hollant 
besluiten in diens bijzijn, naar aanleiding van het antwoord, gegeven door den jonkheer van Nassou opden eisch om 
de stad Sinte-Geertrudenberge etc. aan den hertog als graaf van Hollant over te geven, benevens allerlei leenen en 
moeren in Zuyt-Hollant, die aan den hertog verstorven zouden zijn, dat de jonker van Nassou gedagvaard zal worden 
op 8 Juni a.s. om de stad over te leveren, waarna hij de desbetreffende brieven zal terugkrijgen, dat hij inzage van de 
registers zal krijgen over bedoelde leenen en moeren, en van zijn kant een afgevaardigde van den hertog copieën zal 
laten nemen van zijn brieven te Breda, en zich 8 Juni ook op dit punt verantwoorden, hetgeen de jonker van Nassou 
heeft aangenomen, onder protest evenwel, dat hij, wat zijn leenen aangaat, alleen te recht kan staan voor den graaf 
en leenmannen van Hollant.
regest_datering (In den hage duysent vierhondert acht ende dertich na den loip tsHoifs van Hollant).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1439 Juni 13 (Reg.No. 1402).
regest_nummer 13911439 April 9
regest_beschrijving De graaf van Nassau schrijft aan ridderschap en geestelijkheid van Holland (afzonderlijk), het met 
de andere van de drie Staten daarheen te leiden, dat, wanneer hij 8 Juni e.k. de stad Sente-Gertrudenberge, die hij bij 
het bestand tusschen Hollant en Brabant ten behoeve van Hollant in bewaring heeft genomen, ingevolge bevel van 
den hertog teruggeeft, hij tegelijk het slot, dat hij op dezelfde manier ten behoeve van Brabant heeft bezet en met veel
moeite en kosten heeft gehouden zonder van de hem toegezegde som gelds veel gebeurd te hebben, aan Brabant kan 
overdragen en dan tevens voldaan wordt van hetgeen men hem schuldig is.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 610).
regest_nummer 13921439 April 10
regest_beschrijving (De graaf van Nassau) schrijft aan de steden Antwerpen Loeven, Brussel en den Bosch ieder 
afzonderlijk, dat Raad en steden van Hollant er bij den hertog op aangedrongen hebben om de stad Sinte-
Gertrudenberge weer onder Hollant te brengen en ook het slot schijnen te willen hebben, waarom hij aanraadt om, 
voordat de hertog weer in Brabant komt, een dagvaart te houden om uit de stukken, waarbij hij ook de zijne zal 
voegen, zekerheid aangaande het slot te krijgen, dat zonder de stad niet te verdedigen zou zijn.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 610).
regest_nummer 13931439 April 12
regest_beschrijving De Raad van Brabant antwoordt Engelbrecht, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Leck en 
Breda, op zijn schrijven over het slot te Sinte-Gertrudenberge, dat zij niets kunnen doen zonder speciaal bevel van den 
hertog maar dat zij hem gaarne ter wille zullen zijn.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 610). Met sluitzegel in roode was.
regest_nummer 13991439 Mei 30
regest_beschrijving De Raad van den hertog van Bourgongiën voor Hollant etc. willigt het verzoek van Engelbrecht, 
graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Leck en Breda, in om uitstel van de overdracht van Sinte Geertrudenberge 
en de behandeling van een leenkwestie, vastgesteld op 8 Juni, alleen voor zoover het de overdracht betreft, daar de 
zaak Riederkerck, waarin Jacop Willemsz. en Henric Faes naar den Hage gedagvaard zijn om zich tegenover heer 
Roelant van Uutkercke te verantwoorden, niet buiten partijen om uitgesteld kan worden.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 610).
regest_nummer 14021439 Juni 13
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sente Marie te Breda geven vidimus van de akte dd. 1439 Maart 31 (Reg.No. 
1390).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 610). Met geschonden kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 14981444 September 29
regest_beschrijving Isabel, hertogin van Bourgoengiën, Brabant enz., ontbiedt Jan, graaf van Nassouwen en Vyanden, 
in den Hage om te verklaren, waarom hij stad en slot van Sinte Geertruydenberge nog niet heeft ontruimd in strijd met
zijn belofte aan den hertog.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 611). Met geschonden sluitzegel van de hertogin van Bourgondië in roode was.
regest_nb De dateering berust op de vermelding van dezen oproep in de akte dd. 1445 Februari 18 (Reg.No. 1502).
regest_nummer 14081439 September 15
regest_beschrijving De raden van den hertog van Bourgoingne voor Hollant en Zeelant verzoeken Engelbrecht, graaf 
van Nassouwe, heer van Breda, slot en stad van Sinte-Geertrudenberge te willen ontruimen en een dag te bepalen 
voor de overneming ter voldoening aan het bevel van den hertog om Hollant de grenzen te geven, die het rechtens 
heeft.
regest_datering
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 612).
regest_nummer 15021445 Februari 18
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regest_beschrijving Phelippe, hertog van Bourgoingne, Brabant etc., ontslaat Jehan, graaf van Nassou, drossaard van 
Brabant, van alle verplichtingen, die hij en vóór hem zijn vader tegenover de Staten van Brabant op zich genomen 
hebben ten opzichte van de bewaring van stad en slot van Sainte Gertruut, thans door den hertog aan Bauduin 
Doignies, ridder, gouverneur van Lille, ter bewaring gegeven.
regest_datering (Brouxelles l'an de grâce mil quatrecens quarante et quatre).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 612). Met stuk van het zegel met contrazegel van hertog Philips in roode was.
regest_nummer 16671452 Februari 16
regest_beschrijving Philippe, hertog van Bourgoingne etc., benoemt, na vrijwilligen afstand en op verzoek van 
Bauduin Doignies, gouverneur van Lille, Jehan, graaf van Nassow, heer van Breda etc., tot kapitein en kastelein van 
Mont Sainte Gertrud voor het leven, met verlof zich door een stadhouder te doen vervangen, en omschrijft zijn 
bevoegdheid, waaronder behoort het aanstellen en afzetten van personen, belast met de rechtspraak en het verzetten
van de wet.
regest_datering (Brouxelles mil quatrecens cinquante-ung).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 613). Met geheim zegel van den oorkonder in roode was en geschonden, gebruikt, omdat 
het groote zegel niet aanwezig was. In dorso van het oorspr. de mededeeling, dat de graaf van Nassau 11 Mei den eed 
heeft afgelegd.
regest_nb b) Afschrift 15e eeuw (Inv.No. 623).
regest_nummer 17271455 December 1
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassaou, Vyanden en Dyetze, heer van Breda, drossaard van Brabant, 
committeert mr. Jan van Gronsfelt, Wouter Storm en Goessen van Rome om met de commissarissen van den hertog 
van Bourgongiën en Brabant, graaf van Hollant etc., alle tusschen hen bestaande geschillen bij minnelijke schikking te 
beëindigen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 614). Met zegel van graaf Jan van Nassau in roode waas.
regest_nummer 17381456 Mei 29
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoengiën enz., beëndigt alle geschillen, die er tusschen hem en zijn 
kamerling Jan, graaf van Nassou, heer van Breda, en beider voorouders bestonden, waarbij o.a. alle wederzijdsche 
schuldvorderingen worden vernietigd, de heer van Breda de moeren van Stanthesen en andere in Zuythollant 
behoudt, en het burggraafschap van St. Geertruydenberge aan den hertog blijft, waarna de hertog den graaf een 
lijftocht geeft, groot 300 klinkaarts jaarlijks, uit de stad van der Goude.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 614). Het zegel van den oorkonder verloren. Aan het oorspr. is vastgehecht een 
ordonnantie van commissarissen van de Financiën voor den rentmeester van Gouda tot uitbetaling van de lijfrente dd.
1456 November 29, en in dorso van de akte is een afschrift van de ordonnantie geschreven.
regest_nb b) Authentiek afschrift (Inv.No. 717). Op het omslag van het afschrift b. staat: "De moeren in Stanthasen 
ende in Zuythollant miten ambachtsheerlickheden in Zuythollant ende die goeden onder de dijckaige van Wyvekeen 
ende Tysselenswairt".
regest_nummer 19831475 Februari 9
regest_beschrijving Charles, hertog van Bourgoingne etc., benoemt Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer 
van Breda, tot kapitein en gouverneur van Mont Sainte Ghertrud in plaats van wijlen Jehan, graaf van Nassouw, en 
omschrijft zijn bevoegdheid, waarbij hij zich de beschikking over het schoutambt voorbehoudt.
regest_datering (en notre siège devant Nuysz mil quatrecens soixante quatorze).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 615). Het zegel van den oorkonder verloren. In dorso de mededeeling, dat graaf Engelbert 4 
Maart den eed heeft afgelegd.
regest_nummer 34721567 December 13
regest_beschrijving Elburch van Langeraeck, prelaterse en vrouwe van Reynsburch, en Splinter van Harghen, heer van 
Oosterwijck, rentmeester-generaal van het klooster, verklaren ontvangen te hebben van Johan van den Berge, 
rentmeester van Oosterhout, de over 10 jaar verschenen rente, groot 62 pond 10 schellingen jaarlijks, n.l. 50 voor het 
klooster en 12 pond 10 schellingen voor Splinter van Harghen, hem aangekomen van Jacob, heer van Wijngaerden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 616).
regest_nummer 33541558 Januari 29
regest_beschrijving Philips, koning van Castilliën enz., geeft aan heer Splinter van Harghen, ridder, heer van 
Oosterwijck, in pandschap de hooge heerlijkheid en domeinen van St.-Geertruydenberge n.l. het schoutambt, het 
secretarisschap, het bodeambt benevens dat van de Mede, het recht van de landpoorters, den tol te Randenoort, de 
gruit, den cijns, het Lindonck en het Burchveldt, behoudens de regalia, voor 7000 pond, losbaar na 6 jaar.
regest_datering (in onser stadt van Brusele 1557).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 616). Met zegel met contrazegel van den oorkonder in roode was. Aan den voet het 
interinement van hoofden, tresorier-generaal en gecommitteerden van de Domeinen en Financiën dd. 1558 Maart 31 
en dat van de Rekenkamer in den Haag dd. 1558 October 12, terwijl hieraan is vastgehecht de kwitantie voor de 7000 
pond dd. 1559 Januari 6.
regest_nummer 34801568 Juli 23
regest_beschrijving De secretaris van Sint-Geertruydenberge geeft akte, dat Peeter van Quaderebbe, ridder, heer van 
Berchem, Hoogenhuyse etc., sequester-superintendent van de goederen van den prins van Oranje, en sinds afdoening 
van de sequestratie gouvernier dier goederen, in tegenwoordigheid van heer Jacob Tseraerts, ridder, drossaard 's lands
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van Breda, mrs. Jan Hovelmans, Willem de Vos en Michiel Piggen, raadslieden, de regeering van die stad bevolen 
heeft, den koning van Spanje te erkennen als heer en den eed af te leggen, hetgeen zij gedaan heeft, waarop hij de 
stad in bezit heeft genomen.
regest_datering (opt stadthuys van St. Geertruydenberge).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 617).
regest_nummer 611290 December 11
regest_beschrijving Florens, graaf van Hollant, doet uitspraak in de twist tusschen de stad Sente-Geerdenberghe en de
ambachtsheeren van Suethollant en bepaalt, dat de poorters van de stad de rechten behouden zullen, die ze hebben; 
dat een eigen man, die zich aldaar vestigt, na jaar en dag vrij poorter zal zijn, en dat poorters van andere steden na St. 
Bamis e.k. terecht zullen staan in de plaats, waar zij misdaan zullen hebben.
regest_datering (Manendaghe vor Sente Luciëndaghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 618). Met zegel van den oorkonder in bruine was met contrazegel.
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 753.
regest_nummer 2671335 December 3
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynegouwen, Hollant enz., beveelt heer Willem van Duvenvorde, heer van 
Oesterhout, en schepenen en raadslieden van Sente-Geertrudenberghe, de vleeschhouwers te doen staan in de hal, 
die hij daar heeft laten maken, evenals de wantsnijders, die laken en al degene, die andere waren des Maandags ter 
markt brengen, en hen aan den rentmeester van Zuithollant een huur te doen betalen zooals in andere steden.
regest_datering (Berghen in Heynnegouwen Sonnedaghes na Sente Andres' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 619). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 3981346 Mei 12
regest_beschrijving Margriete, keizerin, gravin van Heynnegouwen, Hollant enz., geeft de stad Sente-
Ghertrudenberghe verlof om haar gemeente, geheeten de Meede, in erfcijns uit te geven om met de opbrengst de stad
te versterken, hetgeen zij doen zullen na goedkeuring door heer Willem van Duvenvorde, heer van Oesterhout, en 
Gillis van Windelsnisse.
regest_datering (in die Haghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 620). Met rest van het zegel van de keizerin in roode was.
regest_nb Gedrukt in Bronnen voor het Oud-Vad. Recht 3e Reeks IX, bl. 365.
regest_nummer 4881352 Augustus 19
regest_beschrijving Hertog Willem van Beyeren, graaf van Holland enz., belooft heer Philips van Polanen, ridder, 
burchzaat van het huis te Sinte-Gheerdenberghe, nu hij dat huis overgegeven heeft, voor hem en zijn gezellen vrijen 
aftocht met behoud van al hun goederen in Holland, die zij vóór den oorlog bezaten, en betaling van schulden, waarop
heer Philips bewijzen kan recht te hebben tot 2800 oude schilden toe.
regest_datering (tot Sinte-Ghertrudenberghe des Zondaeghs na Onser Vrouwen dach Assumptio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 621). Met de zegels van den graaf, de heeren van Arkel, Waterland, en Ammersoye, 
baanrotsen, in groene was, weinig geschonden; dat van den heer van Egmond verloren; de zegels van Jan, heer van 
Culenburch en de Lec, Zweder, burggraaf van Montfoort, Gherit van Emskerke, Jan van Bloemenstein, Willem van der 
Wateringhe, ridders, in groene was, alle min of meer geschonden; dat van Florens van Borsel heer Claisz., ridder, 
verloren; de zegels van Willem van Hoorne, Daniel van de Merwede, Jan van der Noordelose, baljuw van Zuid-Holland,
knapen, in groene was; resten van de zegels van Delft, Haarlem en Leiden in bruine, groene en bruine was, die van 
Dordrecht en Geertruidenberg verloren.
regest_nummer 15731447 October 24
regest_beschrijving Johan [van Nassau] verzoekt den Raad van Brabant het bij den hertog of den Grooten Raad 
daarheen te leiden, dat Jan van Ringelberch, die onder zijn vader en vervolgens onder hemzelf kastelein is geweest van
het slot van Sente-Gertrudenberge, ontslagen wordt van de vervolging, tegen hem ingesteld door genoemde stad 
wegens diefstal van materiaal, daar graaf Engelbrecht bij het verdrag tusschen Hollant en Brabant de stad van wege 
Hollant, doch het slot van wege Brabant in bewaring kreeg, zoodat, al is op aandringen van Hollant de stad door hem 
aan den graaf teruggegeven, zaken, het slot betreffende, door Brabant behandeld moeten worden.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 622).
regest_nummer 15761447 November 6
regest_beschrijving Johan graaf van Nassouw, Dietz en Vyanden, heer van Breda, drossaard van Brabant enz., bericht 
schout, burgemeesters, schepenen en raad van Sente Gertrudenberge, dat hij Janne van Ringelberge, onderkastelein, 
gedagvaard voor schout en schepenen wegens het afbreken van hout, steen en lood van het slot tot eigen gebruik, 
verboden heeft voor hen te verschijnen in afwachting van de bevelen van den hertog van Brabant, aan wien hij 
afgevaardigden heeft gezonden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 622). Met geschonden opgedrukt zegel in roode was onder papieren ruit.
regest_nummer 15771447 December 5
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, schrijft aan stadhouder en raden van den hertog voor Hollant, naar 
aanleiding van de beslaglegging op de goederen van Jan Rijngelberch, geschied volgens eisch van den schout van 
Sinte-Gheertruydenberghe, Henrick van Haerlem, wegens vervreemding van goederen, behoorende tot het slot 
aldaar, ten tijde dat hij zijn vaders en vervolgens zijn eigen stadhouder van het kasteleinschap was, dat, daar het slot 
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aan Brabant toebehoort, deze zaak alleen voor den hertog en den Grooten Raad gebracht kan worden, van wiens 
schrijven aan schout en schepenen van den Berghe hij copie insluit, met verzoek het beslag op te heffen en met eenige
beschuldigingen van bedrag en afpersing tegen den schout.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 622).
regest_nummer 16721452 April 17
regest_beschrijving Het Hof van Holland, uitspraak doende tusschen Henrick van Haarlem, schout van Sente-
Geertruydenberge, en Willem Sceyf, stadhouder van den jonker van Nassouwen van het kapitein- en kasteleinschap 
aldaar, wegens het afzetten van den eerste door den laatste, handhaaft den schout in zijn functie, totdathij daaruit 
met meer recht, hetzij door den jonker, hetzij langs anderen weg, gezet zal worden.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 623).
regest_nummer 18751464 April 6
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, oorkondt, dat de prior van de Karthuizers bij Sinte-Geertrudenberge en
de bedezetters van Oisterhout hun geschil over de bede, op te brengen aan den hertog van Brabant, hebben beëindigd
door te bepalen, dat het aandeel van het klooster een rijder jaarlijks zal bedragen.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift van 1548 (Inv.No. 624).
regest_nummer 301275 Januari 22
regest_beschrijving Florencius, graaf van Hollandia, geeft, wegens slijtage van den ouden, een nieuwen privilegebrief 
aan de stad Mons Sancte Gertrudis, waarin hij dien van zijn overgrootvader, graaf Wilhelmus, bevestigt.
regest_datering (ad Alberti Montem feria tercia ante Conversionem Beati Pauli a. D. millesimo ducentesimo 
septuagesimoquarto).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1335 Juli 1 (Reg.No. 263).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 284.
regest_nummer 2631335 Juli 1
regest_beschrijving Wilhelmus, graaf van Hannonia, Hollandia enz., vidimeert en bevestigt den privilegebrief dd. 1275 
Januari 22 (Reg.No. 30).
regest_datering (Sabbato post festum Beatorum Petri et Pauli apostolorum).
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1467 Juli 2 (Reg.No. 1901).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 714).
regest_nummer 19011467 Juli 2
regest_beschrijving Prior en convent van het klooster van Beata Maria van de orde der Karthuizers bij Mons Sancte 
Gheertrudis geven, op verzoek van kastelein en burgemeesters, vidimus van den brief dd. 1335 Juli 1 (Reg.No. 263).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 625). Met geschonden conventszegel in groene was.
regest_nummer 21511486 Juni 19
regest_beschrijving Gecommitteerden van de domeinen en financiën van den Roomsch koning, graaf van Hollant enz.,
gezien de overeenkomst, onlangs gesloten tusschen dezen en den graaf van Nassou, waarbij zekere domeinen, 
behoorende tot het kasteleinschap van Sente-Geertruydenberge, waaronder het klerkambacht, voor den koning 
gereserveerd werden, verpachten dat ambacht voor 10 jaar, ingaande 1 Mei l.l., aan Ghijsbrecht Pant, priester, voor 10 
pond vlaamsch jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 626).
regest_nummer 34011563 Juni 8
regest_beschrijving Adriaen Michielsz. Cock, tollenaar op de Mede, verdedigt zich bij den Raad van den prins van 
Orangiën tegen de klachten, over hem ingebracht door onderzaten van den prins, over het eischen van tol voor het 
vee, dat zij te Drimmelen weiden, met verwijzing naar de ordonnantie van den koning en met mededeeling, dat hij de 
zaak ter afdoening naar de Rekenkamer in 's Gravenhage zal doorzenden.
regest_datering (opte Mede).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 629).
regest_nummer 34761568 Maart 20
regest_beschrijving Het Hof van Holland vraagt aan burgemeesters en wethouders van Sinte-Geertruydenberge 
binnen 14 dagen te berichten, of zij zich bij het stellen van de wet gehouden hebben aan de ordonnantie, hun bij 
schrijven van 30 Juni 1567 toegezonden, inhoudende, dat niemand aangesteld mag worden, die suspect is, wat betreft 
de religie.
regest_datering (in den Hage 1567).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 630). Aan den voet staat, dat de brief den 1en April 1567 stilo curie Hollandie aan de 
stadsregeering is overgeleverd.
regest_nummer 2947-1537
regest_beschrijving Kastelein en schout van Sinte-Gertruydenberge verzoeken den graaf van Nassouwen om 
tusschenkomst in hun geschil met den baljuw van Zuythollandt over de berechting van Dirck Braem, gedetineerde, 
welke beweert, dat zijn zaak door den baljuw en niet door den graaf berecht behoort te worden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 631).
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regest_nummer 2948-1537
regest_beschrijving De huisvrouw van den secretaris van Drymelen, Dirck Braem, verzoekt den graaf van Nassau, 
markgraaf van Senetten, heer van Breda etc., er bij de stad van den Berge op aan te dringen, dat zij Dirck Braem, 
gevangen genomen wegens een zaak, vallende onder schout en heemraad te Drymelen, in vrijheid stelt onder een 
door den graaf te bepalen cautie, opdat hij terecht kan staan voor den raad van den graaf, of anders hem laat 
overbrengen naar de gevangenis te Breda.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 631).
regest_nummer 29661538 vóór October 25
regest_beschrijving Dirck Braem, koster en klerk van Drijmmelen, verzoekt heer Renatus, prins van Arangen, graaf van 
Nassauen, heer van Breda, Diest etc., nu hij in appèl bij het Hof van Holland in het gelijk is gesteld tegenover de stad 
Sinte-Gertrudenberch, om teruggave van zijn register, waarvan zij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, inzage wilde 
hebben, waarop het door schout en heemraden van Drijmelen naar wijlen 's prinsen vader als ambachtsheer van 
Drijmelen is gebracht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 631). In margine gunstige beschikking dd. 1538 October 25.
regest_nummer 33641559 April
regest_beschrijving Florijs Henricsz., poorter te Sinte-Geertrudenberghe, door den schout aldaar gevangen gezet 
wegens het gebruiken van land op de aan den prins toebehoorende Cluendaert, welk land hem door de pachtheffers 
daarvan gerechtelijk was ontwonnen, en uit de gevangenis ontslagen wegens de verweesdheid van zijn kinderen, 
verzoekt den raad van den prins van Orang om de jurisdictie van ten Berghe te gebruiken.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 632). In margine beschikking dd. 1559 Mei 3, inhoudende, dat het advies van den 
schout gevraagd zal worden. In dorso staat: "Raect eenichsints het schoutampt tot St-Geertruydenberch".
regest_nummer 25271510 November 6
regest_beschrijving Ariaen Zeghersz., rechter, Ghijsbrecht Henrixsz., Willem Jansz., Peter Aertsz., Jacop Berisz., Cornelis
Jansz., Claes Meeusz. en Cornelis Ariaensz., heemraden van Raemsdonck, oorkonden, dat de ingelanden van den 
Nieuwen polder het onderhoud van den dijk verdeeld hebben, met omschrijving van het stuk, te onderhouden door 
broeder Tielman, prior, en convent van de Karthuizers bij Sinte-Gertrudenberghe.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 635). Het zegel van Ariaen Zeghers verloren.
regest_nummer 27691529 Juni 10
regest_beschrijving Adriaen Adriaensz., rechter, Ariaen Ghijsbertsz., Ariaen Meusz., Peter Jansz., Ariaen Jansz., Mathijs 
Wyten, Cornelis Ariaensz. en Gerit van Bommel Geritsz., heemraden van Raemsdonck, oorkonden, dat de ingelanden 
van het Rijsbroeck zijn overeengekomen, iedere 2 jaar 3 gezworenen te kiezen, waarvan een uit het convent te 
Raemsdonc, een uit Raemsdonc, en de derde uit Oosterhout of Gijls, die op kosten van de ingelanden alle wegen en 
watergangen zullen laten maken en iedere twee jaar rekening aan de ingelanden zullen doen.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift op perkament (Inv.No. 636).
regest_nummer 34491566 Mei vóór den 11
regest_beschrijving Burgemeesters en regeerders van Sinte-Geertruydenberge verzoeken den prins van Oraigniën, 
toestemming te geven tot het halen van aarde op schafrecht uit zijn landen buitendijks tot reparatie van den dijk van 
de Coepoort naar Steelhoven, hetgeen zijn rentmeester te Oisterhout, Jan van den Berghe, verboden heeft in strijd 
met een ordonnantie van den koning van Spanje.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 637). In margine beschiking van M. Piggen dd. 1566 Mei 11, volgens welke het 
advies van den rentmeester gevraagd zal worden.
regest_nummer 20201477 Juni 28
regest_beschrijving Jan Zael, door tusschenkomst van graaf Engelbrecht van Nassouw door de hertogin van 
Bourgoendiën aangesteld als kapitein en schout van Sente-Geertrudenberge, belooft den graaf van Nassouw onder 
eede niemand te zullen aanstellen of afzetten zonder zijn toestemming.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 642). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 20511479 Maart 22
regest_beschrijving Engelbrecht, kastelein en kapitein van Sinte-Geertrudenberge, geeft het klerkambt aldaar aan 
Aernt van Nyerop.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 643).
regest_nummer 2509-1509
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassou, Vianden en Dietz, heer van Breda, Diest en Grimbergen, kastelein van 
Sinte-Gertrudenberghe, stelt Jan van der Dussen aan tot schout aldaar.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 644).
regest_nummer 2794c 1530
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regest_beschrijving Jan Dudijn verzoekt den heer van Breda hem te handhaven in het kasteleinschap van Sinte-
Geertruyenberge, totdat hij zich voor den raad te Breda heeft kunnen verdedigen tegen de beschuldiging van den 
nieuw aangestelden kastelein Thoemaes Buekelere en totdat hij het door hem bij zijn aanstelling gestorte bedrag in 
geld terugontvangen heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 645).
regest_nummer 2915c 1535
regest_beschrijving Jehan en Godscalck van Oudtheusden verzoeken den graaf van Nassou, markgraaf van Senette, uit
naam van hun tante Juliane Bueckelaer, weduwe van Dirck Jan Soncken, erfgename van Thomas Bueckelaer, de 400 
pond vlaamsch terug te geven, die deze den graaf heeft geleend op het kasteleinschap van Sint-Geertruydenberghe en
die niet zijn terug gegeven bij het ontslag van Florijs van Colster, die het ambt ten behoeve van Thomas Buechelaer 
vervulde.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 646).
regest_nummer 33661559 September 29
regest_beschrijving De Raad en Rekenkamer te Breda van den prins van Orangiën, graaf van Nassou, heer en baron 
van Breda, Sinte Geertruydenberge etc., verpacht aan Huybrecht Cornelisz. het bodeambt van de Mede voor 3 jaar 
tegen 7 carolusguldens jaarlijks, waarvoor deze den eed zal afleggen in handen van den schout van Sinte-
Geertruydenberge.
regest_datering (in der camere van der Rekeningen voorsz.).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 647).
regest_nummer 33961562?
regest_beschrijving Hubrecht Cornelisz., bode van de Made, verzoekt den prins van Oraengen, heer van Sinte-
Gertrudenberghe, zijn pacht van het bodeambt, die met Bamis a.s. afloopt, met 10 of 12 jaar te verlengen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 647). Het stuk is beschadigd.
regest_nummer 34391565
regest_beschrijving Anthonis Joosz., ontslagen schout van Sinte-Geertruydenberge, verzoekt den prins van Oraignen 
kwijtschelding van 180 carolusguldens, die hij nog schuldig is aan pacht van het schoutambt, dat hij vervuld heeft 
gedurende de jaren 1559-1562.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 648). In margine van het oorspr. beschikking dd. 1565 Februari 1 van den griffier
Vogelsanck, waarbij hem de helft wordt kwijtgescholden.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 648).
regest_nummer 33981563 Februari 4
regest_beschrijving Wilhelm, prins van Oraengiën etc., baron en heer van Breda etc. en van Sint-Geertruydenberge, 
stelt Jan Schoeff aan tot schout van stad, land en heerlijkheid van Sinte-Gertruydenberge in plaats van den ontslagen 
Anthuenis Joosten Anthuenisz. en beveelt zijn Raad en Rekenkamer te Breda hem, wanneer hij hun den eed zal 
hebben afgelegd, in het bezit van het ambt te stellen.
regest_datering (Breda Ludicx stijl).
regest_nb Authentiek gelijktijdig afschrift (Inv.No. 649). In dorso van het oorspr. stond, dat Jan Schoyff den 5en 
Februari den eed heeft afgelegd.
regest_nummer 3440c 1565
regest_beschrijving Johan Schooff, sinds '63 schout van Sinte-Geertruydenberge, verzoekt den prins van Oraengiën 
Gillis van Meer, door hem aangesteld tot zijn stadhouder, niettegenstaande de bezwaren van schepenen, als zoodanig 
volmacht te geven.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 649).
regest_nummer 34671567 October 23
regest_beschrijving Jan Cornelisz. en Cornelis Heys, burgemeesters van Sinte-Geertruydenberge, verzoeken den prins 
van Oraengnen, om Ambrosius Rosendaels, die gedurende 3 maanden het schoutambt heeft waargenomen wegens 
vertrek van jonker Johan Schoyff, definitief aan te stellen, of hem bij verpachting de voorkeur te geven op een redelijke
pacht, liever dan het aan den meestbiedende te geven.
regest_datering (Sinte Geertruydenberge).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 650).
regest_nummer 1621324 April 25
regest_beschrijving Schepenen, raad en gemeene poort van Sente-Gheertrudenberghe geven Willem van 
Duvenvoerde, kamerling van den graaf van Heynegouwen enz., het land ten Oosten van Steenlo, voorzoover het 
binnen de stadsvrijheid ligt.
regest_datering (oppe Sente Marcus' dach ewangeliste).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 651). Met het stadszegel in bruine was met contrazegel.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1388 Juli 6 (Reg.No. 792).
regest_nummer 6121362 Mei 3
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regest_beschrijving Claes Bile, Jan uutter Spike, Bouden Mechielsz., Aernt Tyelmansz., Woutgheer van der Voirne en 
Gheraet Jansz., schepenen in Sente-Gheerdenberghe, oorkonden, dat heer Ghizebrecht Tyeke, deken van het kapittel 
aldaar, vermaakt aan zijn zoon Reynaer, wiens moeder Katelyne Hannekens dochter is, 4 pond hollandsch jaarlijks uit 
een huis en erf aan de heerstraat, een stuk land op de Lindonck aan de Donga, geheeten de Gheer, en een stuk 
daaraan grenzend, met de bepaling, dat dit alles bij kinderloos overlijden van Reynaer aan het kapittel komt om 
jaargetijde mede te doen voor de ouders van den deken, en wanneer hij kinderen heeft, zal hetzelfde gebeuren na 
overlijden dier kinderen.
regest_datering (des Dinxdaechs na Meydach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 652). De zegels van de schepenen verloren. In dorso staat, dat Wouter Wesel de 4 pond 
heeft gekocht, waarvoor het kapittel de koorgezellen 4 pond heeft bewezen uit een ander huis, en dat de brief is 
afgelost.
regest_nummer 7781387 Juli 3
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sinte Geertruydenberghe oorkonden, dat Henrick van Hushoven, 
kannunnik, verkocht heeft aan den scholaster, Claes Hillen, 9 hond land tusschen den steenweg en de Dongha.
regest_datering (op Sinte Thomas'dach translatio).
regest_nb Afschrift van een afschrift in Inv.No. 653, fol. 3 vo.
regest_nummer 11081420 April 16
regest_beschrijving Goidschalck Bannick Jansz. en Gerijt Vrederick Geritsz., schepenen van Sinte-Geerdenberghe, 
oorkonden, dat Henrick Goidschalck heeft gegeven aan Aerntnoldus Wischaert 2 morgen land achter den burcht 
tusschen de Dongha en de Lindonck.
regest_datering (des Dinxdaechs int jaergedinghe zestien daghe in Aprille).
regest_nb Authentiek afschrift in Inv.No. 653 fol. 1.
regest_nummer 19861475 Februari 21
regest_beschrijving Jan Matheusz. en Pieter Gielisz., schepenen in Sinte-Geertruydesberghe, oorkonden, dat Claes 
Bouden Bollensz., priester, verkocht heeft aan Jan de Cuyper Jansz. 2 morgen land achter de burch tusschen de 
Dongha en de Lindonck, die hem, na weigering door den verkooper, door den schout zijn overgedragen.
regest_datering (duysent vierhondert vier ende tseventich).
regest_nb Authentiek afschrift in katern Inv.No. 653, fol. I.
regest_nummer 20411478 Augustus 21
regest_beschrijving Aeriaen Brievoncx Jansz. en Jan Weert Petersz., schepenen van Sinte-Geertruydenberghe, 
oorkonden, dat Adriaen van Beyeren Ariaensz., heeft gehuurd van deken en kapittel en van de priorin van de bagijnen 
aldaar een stuk land tusschen de Gasthuissteeg en de Donga.
regest_datering
regest_nb Afschrift in katern Inv.No. 653, fol. 5.
regest_nummer 20581479 Juni 8
regest_beschrijving Jan Weert Pietersz. en Jan Adriaensz., schepenen in Sinte-Geertruydenberghe, oorkonden, dat Jan 
van den Poel Jansz. verkocht heeft aan Wouter Heys Matheusz. de helft van een stuk land tusschen de Dongha en de 
Lindonck, die hem, na weigering door den verkooper, door den schout zijn overgedragen.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in de katern Inv.No. 653, fol. I vo.
regest_nummer 20981483 April 4
regest_beschrijving Deken en kapittel van de stad Mons Sancte Gertrudis en Goedelt, weduwe van Johannes Lieck, 
beëindigen hun geschil over zekere stukken land over de Donga in dier voege, dat Goedelt het land van het kapittel 
krijgt benevens de aanspraken van het kapittel op andere stukken land, grenzende aan diegene, die Johannes Cuyper 
van het kapittel gehuurd heeft, waarvoor zij jaarlijks 6 arnoldusguldens aan het kapittel zal betalen met de 
voorwaarde, dat beide partijen gelijk zullen staan tegenover boeten, partijen op te leggen door den schout, Johannes 
Beys.
regest_datering (in camera Johannis Baldewini multoris).
regest_nb Extract uit een afschrift in katern Inv.No. 653, fol. 4.
regest_nummer 21291484 December
regest_beschrijving Jan Mathijsz., Peter Thijsselen Hoeck en Thijs Berck, schepenen van St.-Geertrudenberg, 
oorkonden, dat deken en kapittel aldaar aan Peter Jansz. van Lieck een stuk land hebben gegeven met hun land 
tusschen de Gasthuissteeg en de Dongha, dat Jan de Cuyper nu in huur heeft tegen 6 gulden jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Extract uit een afschrift van 1514 in katern Inv.No. 653, fol. 4 vo.
regest_nummer 23101499 Februari 5
regest_beschrijving Cornelis Aertsz. en Cornelis Waerts Petersz., schepenen in Sinte-Geertruydenberghe, oorkonden, 
dat Gijsbrecht Cant, priester en kanunnik aldaar, in erfcijns heeft gegeven aan Jacop Moyert Adriaensz. 10 hond land bij
den schulpendijk tusschen den Steenwech en grenzende aan de Dongha; de cijns te vererven op deken en kapittel.
regest_datering (duysent vierhondert acht ende negentich).
regest_nb Afschrift van een afschrift in Inv.No. 653, fol. 3 vo.
regest_nummer 25541512 Mei 6
regest_beschrijving Cornelis Thonisz. en Cornelis Jan Peetersz., schepenen in Sinte-Geertrudenberch, oorkonden, dat 
de burgemeesters hebben gegeven aan het klooster Sinte-Catherynendal een weg, 2 roeden breed, gaande van den 
Steelhoofschen dijk tot de diepe Donga.
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regest_datering
regest_nb Afschrift in katern Inv.No. 653, fol. 7 vo.
regest_nummer 26871521 Mei 7
regest_beschrijving Huybrecht Jansz. en Anthonis Adriaensz., schepenen van Sinte-Geertruydenberghe, oorkonden, 
dat aan Aert Jansz., molenaar, bij schepenvonnis is toegewezen de helft van een stuk land tusschen de Dongha en de 
Lindonck, dat Cornelis Mathijs Heysz. hem verkocht heeft, docht weigerde over te dragen.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in katern Inv.No. 653, fol. 2.
regest_nummer 26881521 Mei 7
regest_beschrijving Huybrecht Jansz. en Anthonis Adriaensz., schepenen van Sinte-Geertruydenberghe, oorkonden, 
dat Adriaen Mathijs Heysz., priester, kannunnik van de kerk aldaar, heeft getransporteerd aan Aert Jansz., molenaar, de
helft van een stuk land tusschen de Dongha en de Lindonck.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in katern Inv.No. 653, fol. 2.
regest_nummer 27271524
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Sinte-Geertruydenberghe oorkonden, dat zij met Aert 
Jansz., molenaar, zijn overeengekomen, dat hij de stad 20 stuivers jaarlijks betalen zal voor zijn grintland bij de 
Coepoort en de Borchwerf, dat aan de aanwassen van de Dongha grenst, waartegenover de stad eenige verplichtingen
op zich neemt.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in katern Inv.No. 653, fol. 2 vo.
regest_nummer 34301565 Januari vóór den 11en
regest_beschrijving Erasmus de Vrome, prior van de Carthuizers bij Sinte-Geertruydenberge, verzoekt den prins van 
Oranje hun een weiland, genaamd het Lindonck, voor 7 à 8 jaar te verpachten, daar het door zijn ligging rondom in het 
water geschikt is voor het weiden van hengsten.
regest_datering
regest_nb Gelijktijdig afschrift in duplo, waarvan één authentiek en bestemd voor den rentmeester (Inv.No. 653).
regest_nb Aan den voet van het oorspr. stond de beschikking, waarbij de weide op 11 Januari 1565 voor 6 jaar verpacht 
werd.
regest_nummer 18261460 Augustus 7
regest_beschrijving Peter Boel Petersz. en Aert Cloet Henricsz., schepenen in Sinte Gheertrudenberghe, oorkonden, 
dat Leonaert Danelsz. geheeten Leonaert Snellen zwager verkocht heeft aan Jan, graaf van Nassouwe, 50 roeden leem 
op het Stuvensant en hem twee wegen, die hij noodig heeft om de Bergsche moeren te gebruiken voor zijn 
steenbakkerij, verhuurd heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 655). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 18521463 Januari 16
regest_beschrijving Peter Boel Petersz. en Aeriaen Diericsz., schepenen in Sinte-Gheertrudenberghe, oorkonden, dat 
Leonaert Danelsz. geheeten Snellen zwager verkocht heeft aan Johan, graaf van Nassouwe, heer van Breda etc., 44½ 
roede leem op het Stuvesant met recht van vervoer over Leonaerts erf.
regest_datering (dusent vierhondert twee ende tsesticht op Sinte Anthonis'avont).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 655). Met geschonden zegels der oorkonders in groene was.
regest_nummer 33231555 vóór Paschen = 14 April
regest_beschrijving Adam en Jacob Petersz., Anthonus Dingemans, als man van IJefken Peters dochter, erfgenamen 
van Peter Jacopsz., molenaar, verkoopen aan den prins van Oraingen de helft van een wind- en rosmolen met woning 
op de Made, waarvan de prins de andere helft reeds bezit.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 656). Hieraan vastgehecht een kwitantie voor de koopsom van 1555 Mei 21.
regest_nummer 28061531 Maart 24
regest_beschrijving Heynric, graaf van Nassou enz., heer van Breda enz., geeft Pieter Jacop Molenaersz., schout, en 
Adriaen Willem Claesz., wonende op de Mee bij Sinte-Geertruydenberghe, vergunning om op de gemeente van de 
Mee een korenmolen met een rosmolen met woning te bouwen, welke door den rentmeester van Oesterhout 
verpacht zal worden en van welks opbrengst de graaf de eene, en de beide anderen de andere helft zullen ontvangen, 
terwijl het den bewoners van het land van Breda vrij zal staan, daar te laten malen, wanneer de verpachting van de 
molens te Oesterhout en Terhey afgeloopen zal zijn.
regest_datering (Breda).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1531 Mei 4 (Reg.No. 2807).
regest_nummer 28071531 Mei 4
regest_beschrijving Aert Heynricxz., Jan Pieter Heynricxz. zoon, Aert heer Pietersz. en Damaes Phillipsz., schepenen in 
Dordrecht, geven vidimus van den brief dd. 1531 Maart 24 (Reg.No. 2806).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 656). Met de zegels der oorkonders in groene was, waarvan het derde geschonden.
regest_nummer 33101554 Juni 20
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regest_beschrijving Het Hof van Hollandt doet uitspraak ten gunste van de erfgenamen van Pieter Jacobsz., in leven 
bode van de Made, in het proces over de oprichting van een windmolen op de vrijheid van de Made zonder vergunning
van den keizer als heer van den wind en de malerij in Holland.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 656). Het zegel van justitie verloren.
regest_nummer 34201564 September 20
regest_beschrijving Cornelis Heys en Ambrosius Rosendaels, taxateurs van den 10en penning, verklaren ontvangen te 
hebben van Gerit Adriaensz. 3 carolusguldens voor den 10en penning van een stuk land, dat hij in huur heeft van den 
prins van Orangiën, over het jaar 1561.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 658).
regest_nummer 34241564
regest_beschrijving G. Erkelens, collecteur van den 10en penning over het jaar 1564, verklaart ontvangen te hebben 
van Hubrecht Cornelisz., eveneens collecteur, 3 rijnsche guldens 14 stuivers voor den 10en penning van het Burchveldt, 
dat hij in huur heeft voor genoemd jaar.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 658).
regest_nummer 34271564?
regest_beschrijving A. Rosendaels en Cornelis Heys verklaren ontvangen te hebben van Jan Mathijsz. van Oosterhout 7
pond 4 schellingen wegens den 10en penning van een weiland, dat hij in huur had van den prins van Oraengiën in het 
jaar 1561.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 658).
regest_nummer 34971571 September 15
regest_beschrijving Jehan van den Berghe schrijft aan commissarissen van den koning, gecommitteerd tot het geschil 
tusschen de heerlijkheid Oisterhoudt eener-, en de Karthuizers anderzijds over de situatie van de Haersloot en het 
weer land, geheeten de Wildonck, om aan brenger dezes een verbaal e.a. stukken mede te geven ten behoeve van den 
Raad en Rekenkamer te Breda.
regest_datering (Oisterhoudt).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 659).
regest_nummer 18041459 Februari 20
regest_beschrijving Aert Cloet Henricsz. en Ariaen Jan Brievoncsz., schepenen in Sinte Gheertrudenberghe, oorkonden,
dat Wouter die Sprengher aan Claes Jan Engbrechtsz. heeft gegeven 3 rijnsche guldens jaarlijks uit 2 morgen land op de
Plucmade.
regest_datering (dusent vierhondert achte ende vijftich des Dinxdaghes voir Sinte Mathijs'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 661). De zegels van de schepenen verloren. In dorso staat, dat Eewoudt Jan Peeter 
Gheerijtsz. 1/3 van de rente heeft verkocht aan Jacop Noy, priester.
regest_nummer 18621463 Juli 30
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassou etc., schrijft (aan zijn rentmeester?), dat hij met het kapittel van Sinte-
Gheertruydenberg tot een schikking is gekomen aangaande de tienden te Drimmelen en dat hij die wederom moet 
laten innen door het kapittel, zooals het dat gewoon was.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 662).
regest_nummer 20011476 Maart 29
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Sinte-Gheertruydenberge oorkonden, dat verschillende 
personen onder eede verklaard hebben, dat vóór de overstrooming van Zuythollant de processie van deken en kapittel
in de Kruisdagen ging naar de Sint Joestkapel te Stanthasen, waar een persoon een van de kruisvanen nam en 
daarmede naar Drimmelen ging tot het land, geheeten de Queldam, zoover als de tienden van het kapittel zich 
uitstrekten en vervolgens naar een stuk land, geheeten de Helle, waar hij de kruisvaan weer aan de processie overgaf, 
en dat niemand anders dan het kapittel ooit aanspraak heeft gemaakt op de tienden van Stanthasen, waarna Willem 
van Nispen, oud 68 jaar, nog verklaart geholpen te hebben bij het innen der tienden vóór de overstrooming.
regest_datering (duysent vierhondert vive ende tseventich).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 662).
regest_nummer 33111554 Juni 27
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Sinte-Gertrudenberge verklaren, dat deken en kapittel 
steeds in het ongestoorde bezit zijn geweest van de tienden aldaar en in het ambacht Stanthasen.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 662).
regest_nummer 3411342 Januari 26
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynegouwen, Hollant enz., beleent, na opdracht door Coene van Gasperde, 
Phylips Nachtegale met een rente, groot 10 pond hollandsch jaarlijks, uit de gruit te Sente-Gheertrudenberghe.
regest_datering (dusent driehondert ende een ende viertich des Saterdaechs na Sente Pauwels' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 664). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was. Met transfix dd. 1355 Maart 
21 (Reg.No. 516).
regest_nummer 5161355 Maart 21
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regest_beschrijving Willem, hertog van Beyeren, graaf van Holland enz., beleent Philips Nachtegale met de rente, 
groot 10 pond hollandsch jaarlijks, vermeld in den brief dd. 1342 Januari 26 (Reg.No. 341), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (tot Sinte-Gheerdenberghe des Saterdaghes na Sinte Gheerden dach a.D. MoCCCo vier ende vijftich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 664)). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruin was.
regest_nummer 15781447 December 12
regest_beschrijving Jan, graaf van Nassouw enz., verklaart ontvangen te hebben van de stad Sinte-Gheertruydenberg 
15 pond hollandsch aan verschenen renten.
regest_datering (op Sinte Luciën avont).
regest_nb Minuut (Inv.No. 665). Met minuut van dergelijke ongedateerde kwitantie.
regest_nummer 22681496 Juni 15
regest_beschrijving Engelbert, graaf van Nassau en Vianden, heer van Breda, kapitein en kastelein van Sinte-
Gertruydenberge, geeft deze stad verlof om renten te verkoopen voor een bedrag van 200 pond ter aflossing van een 
aantal renten, door haar verkocht voor de reductie van de munt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 666). Het zegel van graaf Engelbrecht verloren.
regest_nummer 3499c 1573?
regest_beschrijving Jacop Wouter Thielenz., kanunnik te Sint-Geertruydenberghe, verzoekt den raadsheeren van den 
prins van Aurangen nogmaals hem behulpzaam te willen zijn tot verkrijging van de inkomsten van zijn prove, nu hun 
brief en die van schout, burgemeesters en schepen aldaar aan deken en kapittel zonder uitwerking zijn gebleven.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 669).
regest_nummer 1501321 November 24
regest_beschrijving Gheraert Bortel, Wouter Pietersz., Jan Nycote en Jan die Cocke, schepenen in Sinte-
Gheerdenberghe, oorkonden, dat Jan Maste Pieter Mastenz., Ghibe Clop, Wylim Norendijn, Jan Colensz., Arnt van 
Toevin en Gheraert die Backer verklaard hebben, dat de jonkvrouwen van de 3e orde met alle recht in het huis met erf 
gekomen zijn, dat zij bewonen in de Coestraet bij Cole Vinken.
regest_datering (oppe Sente Katherynen avonde).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXXXVII. In margine staat: "Dit is het eerste huyse gheweest van het clooster".
regest_nummer 7591383 Augustus 25
regest_beschrijving Jan die Brouwer en Jan Menghelen, schepenen in Sinte-Gheerdenberghe, oorkonden, dat oude 
Jan Paedse aan het convent van de begijnen 1 pond hollandsch jaarlijks heeft gegeven uit zijn huis.
regest_datering (sDinxdaechs na Sinte Bertholmeeus' dach).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. II.
regest_nummer 8681399 Augustus 12
regest_beschrijving Jan Menghelen en Bouden Boudensz., schepenen van Sinte-Gheerdenberghe, oorkonden, dat 
Willem van Eemkercke als kerkmeester heeft overgedragen aan Gheile, dochter van Cosmus Bloemendale, begijn, 10 
schellingen hollandsch jaarlijks uit een huis in de Coestraet.
regest_datering (sDinsdaeges na Sinte Lauwerens dach).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. I.
regest_nummer 8891401 November 8
regest_beschrijving Michiel Boudensz. en Jacob Buysse, schepenen van Sinte-Gheerdenberghe, oorkonden, dat Maes 
Suecken heeft overgedragen aan Willem den Britter een pond hollandsch jaarlijks uit een huis in de Coestraat.
regest_datering (sDinxdaghes na Sinte Lenaerts dach).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XIX.
regest_nummer 11011420 Februari 13
regest_beschrijving Jacob Noeye en Dierick Jansz., schepenen in Sinte Geerdenberghe, oorkonden, dat Huybrecht 
Matheus Stormsz. heeft overgedragen aan Cleis Philpsz. 4 achtendeel rogge jaarlijks als erfpacht van 2 morgen land op
de Hoghe Made.
regest_datering (duysent vierhondert ende negentien).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670 fol. LXXX. In margine staat: Dit is van Cleys Milden.
regest_nummer 11681422 Mei 19
regest_beschrijving Aernt Moelener Jansz. en Jacob Nooy, schepenen in Sinte-Geerdenberghe, oorkonden, dat Ocker 
Wijtman Pouwelsz. dochter heeft overgedragen aan Mergriet Jan Beyntels dochter een kamer met erf in de Ghijsbrecht
Venendaus straat.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670 fol. CXCVI.
regest_nummer 12371428 Maart 3
regest_beschrijving Jacop Nooy en Gherijt Vrederic Gherijtsz., schepenen van Sinte Geerdenberghe, oorkonden, dat 
Godelt Peters dochter van Dryemylen verkocht heeft aan de "meesterse" van het begijnhof aldaar haar huis, staande 
op het erf van het convent in de Coestraet.
regest_datering (duysent vierhondert zeven ende twintich des Woensdaghes na Sinte Matheeus' dach apostoli).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXXXVI.
regest_nummer 12801430 November 14
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regest_beschrijving Mathijs Petersz. en Aernt Molener Jansz., schepenen in Sinte Geerdenberghe, oorkonden, dat 
Huygheman Kersmaker heeft overgedragen aan het kapittel aldaar 20 schellingen hollandsch jaarlijks als erfcijns uit 
zijn huis op het oosteinde van de kerk, uit welk huis het begijnhof reeds 2 pond hollandsch jaarlijks bezit.
regest_datering (sDinxdaechs na Sinte Mertens dach in den Winter).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. VII.
regest_nummer 12961431 Juli 26
regest_beschrijving Arnoldus Vooghdt, notaries, instrumenteert, dat Mechtildis, dochter van Petrus Buys, begijn en 
profeste zuster in het begijnhof en klooster te Mons Sancte Gertrudis, haar testament maakt, waarbij zij o.a. aan het 
klooster vermaakt een deel van een stuk land benevens de helft van een vierendeel land in het Breede Weer buiten de 
muren van de stad, bij de kapel van St. Judocus in Stantheesen, behoudens een lijftocht uit die landen voor haar 
moeder, Beatrix van der Graft.
regest_datering (in camera bassa domus quondam domicelle Guedele de Driemylen et pronunc spectantis ad 
priorissam et conventum prefatos).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXXV.
regest_nummer 13271434 Juni 22
regest_beschrijving Gheraert Proeyt Lambrechtsz. en Godevaert Aert Andriesz., schepenen in Sinte-Geerdenberghe, 
oorkonden, dat Jan Blijeck heeft overgedragen aan jonkvrouw Ariaen heer Jan Scrivers dochter, begijn, 4 achtendeel 
rogge jaarlijks als erfcijns uit 1 morgen land op de Hooghe Made.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXXXII.
regest_nummer 13541436 Juni 12
regest_beschrijving Godevaert Aernt Andriesz. en Peter Boel Petersz., schepenen in Sinte-Geerdenberghe, oorkonden, 
dat Symon Godevaertsz. heeft overgedragen aan Ghijs Gorijsz. een huis in de Coestraet tusschen Venedaus straat en 
het begijnhof.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXXXVIII. In dorso van het oorspr. stond: "Dit is den brief van onsen brouhuys".
regest_nummer 13881439 Maart 17
regest_beschrijving Peter Boel Petersz. en Peter van Steenvliet Petersz., schepenen in Sinte-Geerdenberge, 
oorkonden, dat Wouter de Smid en Bouden Tielmansz., zijn zwager, hebben overgedragen aan Willem Tielenz. 8 
achtstedeelen rogge jaarlijks als erfpacht uit 8 morgen land op de Hoghe Made en vervolgens Bouden Tielmansz. nog 
2 achtstedeelen uit 4 hond land, in de genoemde 8 morgen gelegen.
regest_datering (duysent vierhondert achte ende dertich sDinxdages op Sinte Geertruden dach).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXXVI. In dorso van het oorspr. stond: "Dits den brief van X achtendeel daer wij 
die VIII af hebben".
regest_nummer 14491441 Januari 31
regest_beschrijving Willem die Wijlde Jansz. en Willem Tyelmansz., schepenen in Sinte Geerdenberghe, oorkonden, 
dat Aryaen Braet heeft overgedragen aan jonkvrouw Beatrijs Dirc Dircsz. weduwe, begijn, 1 morgen land, waarna zij 
dien aan Aryaen Braet teruggaf tegen een erfpacht van 4 achtendeel rogge jaarlijks.
regest_datering (duysent vierhondert ende veertich des Dinxdaechs voer onser Vrouwen dach Purificacio).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXXXIII. In dorso van het oorspr. stond: "Dese brief houdt vier achtendeel mer 
die twee achtendeel coemen aen Neel Neffven die heeft hij ghecoeft van die Mildingher in den Hage".
regest_nummer 15071445 Augustus 3
regest_beschrijving Willem Goesensz. en Ghijsbrecht Aertsz., schepenen in Sinte-Geerdenberghe, oorkonden, dat 
Peter van Steevliet heeft overgedragen aan het begijnhof aldaar een erf aan Ghijsbrecht Venedaus straat.
regest_datering (des Dinxdaechs na Sinte Peters dach ingaande Oest).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXCVIII.
regest_nummer 15101445 November 10
regest_beschrijving Schepenen, raad en stad van Sinte-Geerdenberghe dragen met toestemming van den heer en ten 
behoeve van de stadsommuring over aan Willem Goosensz. ½ morgen 14 roeden land aan den Witten weg.
regest_datering (op Sinte Mertens avont).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXXIII. In margine staat: "het Hoefken".
regest_nummer 15231446 Juli 3
regest_beschrijving Jan Bernagii en Jan van Buyten, schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Lijsbet Peter Ansemsz. 
weduwe verkocht heeft aan Ghijsbrecht Stevensz. 1 halster rogge jaarlijks erfpacht uit 3 loopen zaad land met huis.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXIV. In dorso van het oorspr. stond: "hy hout van twee viertelen mer die een is
ghelost".
regest_nummer 15391446 November 29
regest_beschrijving Gherijt Proeyt Lambrechtsz. en Ariaen Petersz., schepenen van Sinte Geerdenberghe, oorkonden, 
dat Jan Poeyman heeft overgedragen aan Alijt Willem Godevaerts weduwe, begijn, 1 bunder land in het vierendeel van 
Breda, waarna zij het land aan Jan Poeyman heeft teruggegeven tegen een erfpacht van 6 achtendeel rogge jaarlijks.
regest_datering (des Dinxdaechs op Sinte Andries' avont).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXXXIV. In dorso van het oorspr. stond: "Hieraf heffen wy die III op Heyn 
Rondeels".
regest_nummer 15601447 Augustus 8
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regest_beschrijving Bouden Scaert Pouwelsz. en Bouden Tielmansz., schepenen in Sinte-Geerdenberghe, oorkonden, 
dat Jan Aerntsz., heeft overgedragen aan jonkvrouw Katelijn Cleys Gheritsz. dochter, de begijn, 2 achtendeel rogge 
jaarlijks als erfpacht uit 3½ hond land op de Hooghe Made.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXXIX.
regest_nummer 16301450 Maart 8
regest_beschrijving Peter Boel Petersz. en Peter Weert Jansz., schepenen in Sinte-Geerdenberge, oorkonden, dat 
Steyndelt Peter Jansz. weduwe heeft overgedragen aan zuster Ariaen, heer Jan Screvers dochter, als priorin van het 
begijnhof aldaar een zak rogge jaarlijks als erfpacht uit 8 hond land op de Hoghe Made, te aanvaarden na overlijden 
van Heyl Canten, Steyndelts moeder, die de pacht bezit als lijftocht.
regest_datering (dusent vierhondert negen ende veertich).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXXVIII.
regest_nummer 17311456 Januari 10
regest_beschrijving Claes Willemsz., rechter in het ambacht van tsGrevenmoer, en heemraden oorkonden, dat Steven 
Blancaert Gherijtsz. ½ viertel land heeft overgedragen aan Peeter Oomen van Donghen, die het hem ten gebruike 
gegeven heeft tegen een erfpacht, groot 15 loopen rogge jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXLIX.
regest_nummer 17631457 Februari 3
regest_beschrijving Prior en convent van de Regulieren van Eemsteyn in Zwijndrecht geven de begijnen te Sente 
Geertrudenberghe een erfje aan Ghijsbrecht Venedaus straat in het erf der begijnen.
regest_datering (op S. Blasius'dach).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXCVII.
regest_nummer 18271460 Augustus 10
regest_beschrijving Lambrecht Stevensz. en Aert Joesz. (I. Jansz.), schepenen van Oesterhout, oorkonden, dat Marie, 
weduwe van Denijs Jansz., Marie, weduwe van Claes Adriaensz., en voogden van de kinderen van Denijs, alle 
goederen, die Daem Jansz. heeft geërfd van zijn moeder Yde en Jan zijn vader, in erfpacht hebben genomen n.l. 11 
viertel rogge jaarlijks uit een hofstede aan den Hovel en 1½ bunder land.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1534 Mei 7 (Reg.No. 2882). Door het oorspr. was gestoken het oorspr. van den 
brief dd. 1466 October 5 (Reg.No. 1898).
regest_nummer 18671463 November 29
regest_beschrijving Peter Boel Petersz. en Adriaen Diericxsz., schepenen van Sinte Geertrudenberghe, oorkonden, dat 
Jan Boet aan Jacob, Jan Jacobsz. dochter, een erfcijns heeft gegeven van 11 gulden jaarlijks uit een huis met 4 morgen 
en 1½ hont land in de Made, waarvan 6 gulden losbaar met den penning 16 binnen 10 jaar.
regest_datering (des Dinxdaeghes voir Sinte Barbaren dach).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XXXV. In dorso van het oorspr. stond, dat de 6 gld. afgelost zijn.
regest_nummer 18941465 Juli 14
regest_beschrijving Jan die Voecht, rechter in Muulkerc, en heemraden oorkonden, dat Peter Jansz. heeft 
overgedragen aan Mergriet Jans, weduwe van Gesel, 3½ hond land, waarna zij hem 18 hond land, waaronder de 3½ 
bovengenoemde, in erfpacht heeft gegeven voor 6½ schild 14 stuivers.
regest_datering (des Sonnendages na Sijnte Margrieten dach).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXXIV. Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1551 Juli 30 (Reg.No. 3248).
regest_nummer 18971466 Mei 10
regest_beschrijving Peter Boel Petersz. en Willem Aertsz., schepenen in Sinte-Gheertrudenberghe, oorkonden, dat 
Peter Godevaert Lemmensz. aan Willem Pijns 2 morgen en 3½ hond land bij den Gallicdijk heeft gegeven tegen een 
erfcijns van 11 gulden jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XIII. In dorso van het oorspr. stond, dat 1510 December 12 drie gulden van den 
cijns afgelost zijn.
regest_nummer 18981466 October 5
regest_beschrijving Godscalc Jansz. en Jan van der Spout, schepenen van Oesterhout, oorkonden, dat Daem Jansz. 
verkocht heeft aan Cornelis Adriaensz. van der Herstraten 11 viertel rogge erfpacht jaarlijks, vermeld in den brief dd. 
1460 Augustus 10 (Reg.No. 1827), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1534 Mei 7 (Reg.No. 2882).
regest_nummer 19051468 Maart 1
regest_beschrijving Willem Aertsz. en Peeter Gheritsz., schepenen in Sinte-Gheertrudenberghe, oorkonden, dat 
Machtelt Pouwels dochter als priorin van het convent van de derde orde aldaar aan Adriaen Peeter Gherijtsz. een erf in 
heer Boudens straatje in erfcijns heeft gegeven tegen 3 stuivers jaarlijks.
regest_datering (dusent vierhondert seven ende tsestich des Dinxdages na Sinte Mathijs'dach).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. VI.
regest_nummer 19071468 Mei 8
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regest_beschrijving Jan die Voecht, rechter in Munsterkerck, en heemraden oorkonden, dat Jan Noey, schout te Sinte-
Gheertruutdenberch heeft gekocht van Aert Jansz. de beterschap van zijn huis en hofstede, waarna hij het hem heeft 
teruggegeven tegen 2 schilden jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXII. Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1553 October 15 (Reg.No. 
3299).
regest_nummer 19331470 Mei 1
regest_beschrijving Willem Aertsz. en Pieter Gheretsz., schepenen van Sinte-Ghertruydenberghe, oorkonden, dat 
Pieter Goedevert Lammensz., de boogmaker, in erfcijns heeft gegeven aan Cornelis van Heerstrate 2 morgen land in de
Leechmae, tegen een erfcijns van 4 rijnsche guldens jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XIV.
regest_nummer 19451472 Januari 28
regest_beschrijving Adriaen Brievonck Jansz. en Jan Matheusz., schepenen in Sinte Gheertrudenberghe, oorkonden, 
dat Ariaen van Beyeren Ariaensz. heeft overgedragen aan zuster Mechtelt Pauwel Wigghersz. dochter als priorin van 
het Begijnhof aldaar, een huis in Ghijsbrecht Venedauws straat.
regest_datering (dusent vierhondert een ende tseventich des Dinxdaechs opten achtentwintichsten dach in Januario).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXXXVII.
regest_nummer 19461472 Januari 28
regest_beschrijving Ariaen Brievonck Jansz. en Jan Matheeusz., schepenen in Sinte-Ghertrudenberghe, oorkonden, dat
Mechtelt Pouwels Wighersz. dochter als priorin van het Begijnhof aldaar aan Jan Roelofsz. in erfcijns heeft gegeven 
een erf in de Coestraat tegen 27 schellingen hollandsch jaarlijks.
regest_datering (dusent vierhondert een ende tseventich des Dinxsdaechs opten achtentwintichsten dach in Januario).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. III.
regest_nummer 19551473 Juni 27
regest_beschrijving Gherijt van Wijck Joostenz., rechter in het ambacht van Munsterkerck, en heemraden oorkonden, 
dat Aert Jansz. van Jan Noye Jacobsz. in erfcijns heeft genomen 14 hond land, geheeten Coudenborch, tegen 7 schilden 
jaarlijks, losbaar met den penning 14.
regest_datering (des Sonnendaechs na Sinte Jans dach in den somer).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXIII. Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1553 October 15 (Reg.No. 
3299).
regest_nummer 19621473 October 24
regest_beschrijving Adriaen Brievonck Jansz., Jan Matheusz., Peter Ghielisz. en Adriaen Moyaert Adriaensz., schepenen
van Sinte-Gheertrudenberghe, oorkonden, dat de erfgenamen van Jan Mathijsz. zijn nalatenschap hebben verdeeld, 
waarbij aan Feys, zuster van de derde orde aldaar, is toegewezen een weer land in Stanthazen, na haar dood te 
versterven op haar broeders Mathijs en Adriaen, die beloven haar jaarlijks 6 viertel rogge te zullen betalen, binnen 7 
jaar te vestigen op een onderpand.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXIV. In margine staat: "Dit is van den Hoeck, ghecomen van suster Feys".
regest_nummer 19681474 Maart 22
regest_beschrijving Adriaen Jansz. en Peter Gielijsz., schepenen in Sinte-Ghertrudenberghe, oorkonden, dat Jan 
Zeewaertsz. heeft gegeven aan Jan Matheeusz. 10 stuivers jaarlijks uit zijn huis en 1 morgen land, gelegen in het 
vierendeel van Oosterhout.
regest_datering (dusent vierhondert drie ende tseventich des Dinxsdaechs opten twee ende twintichsten dach in 
Meert).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XXXIII.
regest_nummer 19741474 Augustus 2
regest_beschrijving Jan Matheusz. en Ariaen Gottaert Jansz., schepenen van Sinte-Ghertrudenberghe, oorkonden, dat 
Meeus van Aken Meeusz. en zijn zoon Gezelijs voor zichzelf en voor zijn broeder Jacob hebben overgedragen aan 
Gheront Martijnsz. een huis aan de Ghijsbrecht Venedaus straat in de Coestraat.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXCIX.
regest_nummer 21311485 Maart 16
regest_beschrijving Aert Ghijsbrecht Stevensz. en Joes Willemsz., schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Thonis 
Neel Herstratenz. en verdere kinderen of kleinkinderen van Neel Herstraten de nalatenschap van hun ouders hebben 
verdeeld.
regest_datering (nae scryven des Hoofs van Luydick).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1534 Mei 7 (Reg.No. 2882).
regest_nummer 21461486 Februari 21
regest_beschrijving Lambrecht Jansz. en Heinrijck Petersz., schepenen in Sinte-Ghertrudenberge, oorkonden, dat 
Willem Gheritsz. van Oerlle heeft overgedragen aan Matheus Jansz., visscher, 16 achtstedeelen rogge jaarlijks als 
erfpacht uit 3 morgen land op de Made.
regest_datering (dusent vierhondert vive ende tachtentich des Dinxsdaechs opten een ende twintichsten dach in 
Februario).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXXV. In margine staat: "Dit is van suster Oda Huybrechts dochter".



430 Nassause Domeinraad tot 1580 1.08.01

regest_nummer 21891490 Juni 29
regest_beschrijving Jacop Ghijsbrechtsz. en Adriaen Aertsz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, dat 
Willem Willemsz. heeft overgedragen aan Pieter Heynricxsz. 1½ morgen land in de Leechmade buitensdijks.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCVI. In margine staat: "Dit is comen van suster Beatrix Peeters ouders. Dit heeft
Mathijs Jansz. in hueringhen".
regest_nummer 21971491 Februari 25
regest_beschrijving Claes Boudensz., rechter van het ambacht Stanthasen, en heemraden oorkonden, dat Ariaen 
Sprenger Ariaensz. heeft overgedragen aan Domaes Jansz. 10 gulden jaarlijks uit 2 morgen land in Vinckendijk aldaar, 
losbaar met 75 rijnsche guldens.
regest_datering (dusent vierhondert ende tneghentich des anderen daechs na Sinte Mathijs' dach in Sul).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXIV. In dorso van het oorspr. stond: "In Stanthasen Ariaen Sprangen X gulden, 
hierop zijn bedeelt die susteren van St.-Gertrudenberch…."
regest_nummer 22131492 Februari 23
regest_beschrijving Faes Claesz., stedehouder van den heer van Nassauwen in het ambacht van Drymylen, en 
heemraden oorkonden, dat Domis Jan Dircxz. heeft overgedragen aan het convent van Sinte Kathelinendael ten Berch
en Jacob Jacobsz. 4 morgen land aan de N.W. zijde van de Kerckvaert tegen een erfcijns van 6 rijnsche guldens jaarlijks.
regest_datering (des Saterdaechs nae Vastelavont).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXII. In dorso van het oorspr. stond, dat hiervan 3 gulden gelost zijn en dat 
Domaes Peyman en zijn zuster Anna daarvan het geld ontvangen hebben. In margine staat: "Dit is van suster Anthonia 
Thomas' dochter". Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1535 Juni 28 (Reg.No. 2907).
regest_nummer 22141492 Maart 7
regest_beschrijving Joes Willem Jansz. en Gielijs Jan Ghyselsz., schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Thonijs Neel 
Heerstratenz. verklaard heeft schuldig te zijn aan de kinderen van Adriaen Neel Herstratenz. een erfcijns, groot 5 
gulden jaarlijks, uit 2 bunder land te Steloe.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXI.
regest_nummer 22241493 Februari 26
regest_beschrijving Wouter van Beyeren Adriaensz. en Michiel Jan Vinkenz., schepenen in Sinte-Gertruydenberge, 
oorkonden, dat Willem Willemsz. heeft overgedragen aan Jan Molener 4½ morgen 1½ hond land in de Leechmade 
tegen een erfcijns van 5 rijnsgulden jaarlijks, losbaar met den penning 15.
regest_datering (duysent vierhondert twee ende tnegentich).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XLVII. Door het oorspr. was gestoken het oorspr. van den brief dd. 1516 
November 25 (Reg.No. 2622).
regest_nummer 22251493 April 15
regest_beschrijving Jacop Heymansz. en Servaes Goidscalcxz., schepenen van de abdis van Thoren in den ouden Hof 
te Ghilse, oorkonden, dat Daem Joesz., de wever, verklaard heeft schuldig te zijn aan Janne Ruelen Meeusz. 6 gulden 
jaarlijks aan erfcijns uit een loop zaad land met huis bij den Luyen Hoeck.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XCIX. In margine staat: "Dit is van suster Anna Andries' dochter". Door het 
oorspr. was gestoken de brief dd. 1527 Juli 26 (Reg.No. 2756).
regest_nummer 22281493 Augustus 6
regest_beschrijving Wouter van Beyeren Adriaensz. en Domaes Jansz., schepenen van Sinte-Geertrudenberghe, 
oorkonden, dat Claesken en Truytken, kinderen van Jan Roey, hebben overgedragen aan zuster Adriaen van Waspijck 
Adriaens dochter als procuratrix van het zusterklooster aldaar, een huis in de Coestraat.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XLXXXIV. In margine staat: "Dit is het patershuys".
regest_nummer 22351493 December 25
regest_beschrijving Wouter van Beyeren Adriaensz. en Peter Diercxz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, 
oorkonden, dat Godevaert Aertsz. heeft gegeven aan Doman Jansz. 20 stuivers jaarlijkschen erfcijns uit een huis op de 
Made.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XXXIX. In margine staat: "Thomas Jan Diericksz. jaerghetyde ende Anthonia 
Thoemaes' vader".
regest_nummer 22971498 Februari 27
regest_beschrijving Cornelis Aertsz. en Jan Molener Willemsz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, dat 
Hubrecht Matheeusz. en Korstijn Korstiaens dochter hebben overgedragen aan Jacob Ghijsbrechtsz. een huis in de 
Coestraat en een erf.
regest_datering (dusent vierhondert zeven ende tnegentich).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXXXV. In margine staat: "Dit is het erve daer paters poerte op staet, gecomen 
van Jacop Coppen Ghijsbrechtsz".
regest_nummer 23041498 Augustus 28
regest_beschrijving Aernt van Ammerroey, rechter van den heer van Nassou in het ambacht van Stanthasen, en 
heemreden oorkonden, dat Mariken Hubrechts dochter heeft overgedragen aan Anthonis van den Meerberch de helft 
van 2 morgen land in Vinckendijck tegen een erfcijns van 3 gulden jaarlijks, losbaar met den penning 20.
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regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXI. In margine staat: "Dit is van Jan Domaesz. Keyser".
regest_nummer 23121499 Februari 25
regest_beschrijving Gielis Jan Ghyselsz. en Adriaen Heyn Oemenz., schepenen van Oesterhout, oorkonden, dat Aert 
Aertsz. van Boemel verkocht heeft aan Dirck van Uuytwijck een erfcijns, groot 1 rijnschen gulden, uit 4 loopen zaad 
land, met zijn huis ten Hout voor op de Hoevel.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXV. In margine staat: "Dit is van suster Mechtelt Diericx dochter".
regest_nummer 23461499 September 28
regest_beschrijving Aernt van Ammerroey, rechter in het ambacht van Stanthasen van den graaf van Nassau, en 
heemraden oorkonden, dat zuster Adriaen van Waspijck, Adriaens dochter, procuratrix van Sinte-Katherynendale te 
den Berge, heeft overgedragen aan Adriaen Adriaen Gheeritsz. 1 morgen land in Vinckendijck tegen een erfcijns van 5 
gulden jaarlijks, losbaar met den penning 20.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LX.
regest_nummer 23531499 December 17
regest_beschrijving Jacob Ghijsbrechtsz. en Wouter van Beyeren Adriaensz., schepenen van Sinte-Geertrudenberghe, 
oorkonden, dat Aert Engelbrechtsz. aan Adriaen Aertsz. 1 rijnsgulden jaarlijks heeft gegeven als erfcijns uit 1 morgen 
land in de Pluckmade.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XXXVII. Boven het oorspr. stond, dat hierop 10 stuivers gelost zijn. In margine 
staat: "Dit is den brieff van Hase Wil Heijns jaerghetyde".
regest_nummer 23661500 Mei 31
regest_beschrijving Peter Adriaensz., rechter in het ambacht van Screvelduyn, en heemraden oorkonden, dat Jan 
Mathijsz. de oude heeft overgedragen aan zuster Aeriaen als procuratrix van het zusterhuis te Sinte-
Gheertruydenberge 1 morgen moer, waarna het klooster dien aan Wijt Symonsz. heeft gegeven tegen 2½ schild 
jaarlijks, losbaar met den penning 14.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXLI.
regest_nummer 23791500 September 4
regest_beschrijving Jan van Dyemen, ridder, en Pauwels Henricxz. van Ghilse, schepenen in Oesterhout, oorkonden, 
dat Jan Vassenz. verklaard heeft schuldig te zijn aan de zusters van Sinte-Kathelynendale te Sinte-Gheertrudenberge 4 
gulden jaarlijks aan erfcijns uit 6 loopen zaad land.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CII.
regest_nummer 23841500 October 27
regest_beschrijving Jacob Ghijsbrechtsz. en Hubrecht Jansz., schepenen in Sinte-Geertrudenberge, oorkonden, dat 
Adriaen van Beyeren Adriaensz. heeft overgedragen aan zuster Adriaen van Waspijck Adriaens dochter als procuratrix 
van het klooster van de 3de orde aldaar, een stuk griend buiten de Coepoort.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXXV.
regest_nummer 24091502 Januari 6
regest_beschrijving Gielis Jan Ghyselsz. en Cornelis van Drongelen, schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Henrick 
Woutersz. verklaard heeft schuldig te zijn aan het klooster van Sente-Kathelynendale te Sente-Gheertruydenberge 8 
loopen rogge jaarlijks aan erfpacht.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXII.
regest_nummer 24171502 November 8
regest_beschrijving Lambrecht Jan Vinckenz. en Hubrecht Jansz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, 
dat Jan die Laet Jansz. heeft overgedragen aan zuster Adriaen van Waspijck Adriaens dochter, procuratrix van het 
convent van de derde orde aldaar, een zak rogge jaarlijks als erfpacht uit zijn huis en land op de Made.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXXXV.
regest_nummer 24181502 December 16
regest_beschrijving Gielis Jan Ghyselsz. en Adriaen Heyn Oemenz, schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Katelijn, 
vrouw van Peter Voigd, heeft verklaard schuldig te zijn aan het klooster van Sente-Kathelynendale te Sente-
Gheertruydenberge 1 viertel rogge jaarlijks erfpacht uit 3 loopen zaad land.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXVIII.
regest_nummer 24191502 December 18
regest_beschrijving Pauwels Henricxz. van Ghilse en Cornelis van Drongelen, schepenen in Oesterhout, oorkonden, 
dat Willem Claeusz. van Bavel verklaard heeft schuldig te zijn aan het klooster van Sente-Kathelynendale te Sente-
Ghertruydenberge 5 viertel rogge jaarlijks erfpacht uit 14 loopen zaad land met huis op den Espeler.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXVII.
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regest_nummer 24201502 December 24
regest_beschrijving Jan van der Spout en Cornelis van Drongelen, schepenen van Oesterhout, oorkonden, dat Peter 
Claeus Heymansz. verklaard heeft schuldig te zijn aan het klooster van Sente-Kathelynendale te Sente-
Geertrudenberge 8 loopen rogge jaarlijks erfpacht uit 5 loopen zaad land achter den rosmolen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CVI.
regest_nummer 24211502 December 24
regest_beschrijving Heymbrick Snavel Henricxz. en Cornelis van Drongelen, schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat 
Cornelis Peter Lammensz. verklaard heeft schuldig te zijn aan het klooster van Sente-Kathelynendale te Sente-
Gheertruydenberge een viertel rogge erfpacht jaarlijks uit 3½ loop zaad land.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CVII.
regest_nummer 24231503 Januari 8
regest_beschrijving Pauwels Henricxz. en Adriaen Heyn Oemenz., schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Cornelis 
Jansz. van der Veken verklaard heeft schuldig te zijn aan het klooster van Sente-Kathelynendale te Sente-
Gheertruydenberge 1 viertel rogge jaarlijks erfpacht uit 1 bunder weiland.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXIII.
regest_nummer 24241503 Januari 8
regest_beschrijving Gielis Jan Ghyselsz. en Cornelis van Drongelen Aertsz., schepenen van Oesterhout, oorkonden, dat 
Cornelis Peter Dierixcz. te Dorst verklaard heeft schuldig te zijn aan het klooster van Sente-Kathelynendale te Sente-
Gheertrudenberge 1 sester rogge jaarlijks erfpacht uit 8 à 9 loopen zaad land te Dorst.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXI.
regest_nummer 24251503 Januari 31
regest_beschrijving Lambrecht Jan Vinckenz. en Hubrecht Jansz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, 
dat Lijsbeth Jan Willem Rondeels' weduwe en haar kinderen hebben overgedragen aan zuster Adriaen van Waspijck 
Adriaens dochter, procuratrix van het convent van de derde orde aldaar, een zak rogge jaarlijks als erfpacht uit 1/5 van 
2 morgen land in de Pluckmade.
regest_datering (dusent vijfhondert ende twee).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXXXVI.
regest_nummer 24281503 April 3
regest_beschrijving Gielis Jan Ghyselsz. en Jan van der Spout, schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Cor Pieter 
Huyg Diericxz. verklaard heeft schuldig te zijn aan het klooster van Sente-Kathelynendale te Sente-Gheertruydenberge
6 loopen rogge jaarlijks erfpacht uit 3 loopen zaad land ten Hout.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXI.
regest_nummer 24291503 April 3
regest_beschrijving Gielis Jan Ghyselsz. en Jan van der Spout, schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Peter 
Alaertsz., Neel Petersz. en Joes Peter Boeysz. verklaard hebben schuldig te zijn aan het klooster van Sente-
Kathelynendale te Sente-Gheertruydenberge 2 viertel rogge jaarlijks erfpacht uit 2 bunder weiland te Steloe.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXX.
regest_nummer 24301503 April 12
regest_beschrijving Gielis Jan Ghyselsz. en Cornelis van Drongelen, schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Vas Jan 
Vassenz. verklaard heeft schuldig te zijn aan het klooster van Sente-Kathelynendale te Sente-Geertruydenberge 1 
sester rogge jaarlijks erfpacht uit 1 bunder land met boomgaard.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CV.
regest_nummer 24321503 Mei 8
regest_beschrijving Peter Willemsz., rechter in Stanthazen, en heemraden oorkonden, dat Michiel die Mildt Jansz. 
heeft overgedragen aan zuster Adriana van Waspijck Adriaens dochter, ten behoeve van het klooster Sinte-
Kathelynendale te den Berge, het land, dat hij van zijn ouders heeft geërfd en dat grenst aan land van het klooster.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXXIV. In margine staat: "Dit is van den Langhen Camp".
regest_nummer 24331503 Juni 13
regest_beschrijving Jacob Ghijsbrechtsz. en Claes Jansz. van Baers(?), schepenen in Sinte-Geertruydenberghe, 
oorkonden, dat zuster Adriaen van Waspijck Adriaens dochter, procuratrix van het klooster van de derde orde aldaar, 
bij vonnis beslag heeft gelegd op 8 morgen land op de Hooghe Made, toebehoorende aan Heyn Nerincs wegens het 
niet betalen van de erfpacht, groot 8 achtendeel rogge jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXXVII.
regest_nummer 24351503 September 6
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regest_beschrijving Adriaen Heyn Omenz. en Cornelis van Drongelen, schepenen van Oesterhout, oorkonden, dat 
Herman Gherijtsz., priester, verklaard heeft schuldig te zijn aan het klooster van Sente-Kathelynendale te Sente-
Gheertrudenberge 1 viertel rogge jaarlijks als erfpacht uit 1 bunder weiland.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CIV.
regest_nummer 24361503 September 6
regest_beschrijving Adriaen Heyn Omenz. en Cornelis van Drongelen, schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat Jan 
Claeus Ruelenz. verklaart heeft schuldig te zijn aan de zusters van Sinte-Katelynendale te Sente-Gheertruydenberghe 
10 loopen rogge jaarlijks als erfpacht uit ½ bunder land met huis.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CIII.
regest_nummer 24401503 December 5
regest_beschrijving Lambrecht Jan Vinckenz. en Hubrecht Jansz., schepenen in Sinte Geertrudenberghe, oorkonden, 
dat de schout van 's heeren wege aan mr. Godevaert Aertsz. bij vonnis gegeven heeft den cijns, groot 1 rijnschen 
gulden jaarlijks, die Jan die Keyser hem verkocht heeft uit zijn huis in de Coestraet, doch niet betaald heeft.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. IV.
regest_nb Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1524 Maart 1 (Reg.No. 2721).
regest_nummer 24451504 Februari 1
regest_beschrijving Jacop Ghijsbrechtsz. en Hubrecht Jansz., schepenen in Sinte-Geertrudenberge, oorkonden, dat 
Lambrecht Heinrixsz. verkocht heeft aan Peter Henrixsz. 2 morgen land min ½ hont in de Langhe Maten in het 
ambacht van Stanthazen.
regest_datering (dusent vijfhondert ende drie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCV. In margine staat: "Ghelegen bij die Stantwaert achtter Huyb Verheij-landt".
regest_nummer 24531504 Augustus 6
regest_beschrijving Claes Boudensz. en Hubrecht Jansz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, dat Jan 
Matheeusz. heeft overgedragen aan zuster Adriaen van Waspijck Adriaens dochter, ten behoeve van het zusterhuis 
aldaar, een stuk land buiten de Coepoort.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXXXVI.
regest_nummer 24541504 September 11
regest_beschrijving Adriaen Heyn Omenz. en Jan van der Spout, schepenen van Oesterhout, oorkonden, dat Jan 
Meeus Kieboomsz. verklaard heeft schuldig te zijn aan het klooster van Sente-Kathelynendale te Sente-
Gheertruydenberge 10 loopen rogge jaarlijks erfpacht uit 10 loopen zaad weiland.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XCIX.
regest_nummer 24551504 December 3
regest_beschrijving Claes Boudensz. en Hubrecht Jansz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, dat de 
schout van 's heeren wege mr. Govert Aertsz. in het bezit heeft gesteld van 10 hond land, door hem gekocht van 
Ghijsbrecht Pigghen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCVII. In margine staat: "Dit heeft Cornelis Ghyben in hueringhen".
regest_nummer 24661506 Januari 28
regest_beschrijving Adriaen Claes Harstenz., rechter in het ambacht van tsGrevenmoer, en heemraden oorkonden, dat 
Pieter van Doren verklaard heeft schuldig te zijn aan Heynrijck Heynsz. 150 gulden tegen een rente van 10 gulden 
jaarlijks wegens den koop van een hofstede.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXLVI.
regest_nummer 24711506 Augustus 25
regest_beschrijving Jacob Ghijsbrechtsz. en Cornelis Aertsz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, dat 
mr. Govert Aertsz. en Adriaen Aertsz., burgemeesters, met goedvinden van het gerecht, hebben overdragen aan het 
klooster van Sinte-Katherynendale aldaar een stuk land bij Venedaus toren tegen een erfcijns van 20 stuivers jaarlijks, 
losbaar met den penning 20.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXC. In margine staat: "Dit is van den lande achter 't cloester tegen die Doelen. 
Dese XX st. zijn gelost als blijckt int navolgende kladt".
regest_nummer 24721506 Augustus 25
regest_beschrijving Jacob Ghijsbrechtsz. en Cornelis Aertsz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, dat 
mr. Govert Aertsz. en Adriaen Aertsz., burgemeesters, hebben overgedragen aan zuster Adriaen van Waspijck Adriaens 
dochter ten behoeve van het klooster van Sinte-Kathelynendale aldaar een stuk land, geheeten de Donga, buiten de 
Coepoort, tegen een erfcijns van 5 schellingen Hollandsch jaarlijks.
regest_datering
regest_nb a) Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXXXVII.
regest_nb b) Afschrift in Inv.No. 653, fol. 7.
regest_nummer 24741506 December 20
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regest_beschrijving Cornelijs Aertsz. en Michiel Segersz., schepenen op de Zwalu onder den heer van Nassou, 
oorkonden, dat Heyn Aertsz. verkocht heeft en overgedragen aan Zeeb Segers kinderen een sester rogge jaarlijks uit 1 
bunder land in de Oude Bancken.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XVII. In margine staat: "Dit is van suster Maria Zeeben".
regest_nummer 25111510 Januari 15
regest_beschrijving Peter Gheritsz. van Myerssel en Dirck Adriaensz. van der Kerck, schepenen in Sinte-
Gheertrudenberge, oorkonden, dat Willem Petersz. heeft overgedragen aan broeder Franciscus Jansz. als pater van het
klooster van Sinte-Katherynendale aldaar een erf buiten de Coepoort.
regest_datering (dusent vijfhondert ende neghen).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXXXIV. In margine staat: "Dit lant leyt teghenover het Sieckhuys".
regest_nummer 25181510 Maart 5
regest_beschrijving Floris Dircxs. en Hubrecht Jansz., schepenen van Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, dat Jan 
Gheritsz. de olieslager aan Cornelis Adriaen Gielisz. heeft overgedragen 3 gulden jaarlijks als erfcijns uit zijn huis in de 
Veenstraat.
regest_datering (dusent vijfhondert ende neghen).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. VIII. In margine staat: "Dit is van suster Anthonia Thomaes' dochter".
regest_nummer 25571512 October 9
regest_beschrijving Cornelis Thonijsz. en Jan Thomasz., schepenen in Sinte-Gheertruydenberghe, oorkonden, dat 
Peter Willemsz. en Floris Diricksz., burgemeesters, hebben verklaard, dat het klooster van Sinte-Katherynendale 
aldaar heeft afgelost 20 stuivers jaarlijks aan erfcijns van het land bij Venedaus toren.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXCI.
regest_nummer 25741513 September 13
regest_beschrijving Cornelis Thonisz. en Jan Thomasz., schepenen van Sinte-Geertruydenberghe, oorkonden, dat 
Thonis Everdeysz. aan Elisabeth Jan die Brouwers dochter als procuratrix van het convent van Sinte-Katherinendale 
een schild jaarlijks heeft gegeven uit 1/5 van een huis met 2 morgen land op de Made.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XXXVI.
regest_nummer 25871514
regest_beschrijving Hubrecht Jansz. en Cornelis Thonisz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, dat pater
Franciscus voor het klooster van Sinte-Kathelynendale aldaar, Cornelis Aert Govertsz., Henrick Grootaert en Fransken 
en Ghijs, kinderen van Mariken, zijn overeengekomen, dat de oostaanwas van het tweede weer in de Poselaer, van de 
Vliet tot de Donga, aan het klooster zal blijven, waarvoor de anderen zullen krijgen het aandeel van het klooster in den
Brandt, in de Lange Maten en de Dobbel Maten.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXXXIII. In margine staat: "Dit is van den aanwas aan den Dullaert".
regest_nummer 26131516 Juni 13
regest_beschrijving Ariaen Zeghersz., rechter in het ambacht van Raemsdonck, en heemraden oorkonden, dat Ariaen 
Andriesz. heeft gegeven aan Jan Henricxsz. 2 gaarden land, waarop deze het land wederom aan Ariaen Andriesz. heeft 
gegeven tegen 2 rijnsche guldens jaarlijks, losbaar met den penning 14.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXCI. In margine staat: "Dit is van suster Neesken Thomas' dochter". Door het 
oorspr. was gestoken de brief dd. 1548 April 23 (Reg.No. 3168).
regest_nummer 26141516 Juli 15
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Breda oorkonden, dat Adriana Jan Mathijsz. 
dochter, weduwe van Cornelis Jansz., heeft gegeven aan het klooster van Sinte-Kathelynendale, genaamd het 
Begijnhof, te Sinte-Geertrudenberghe, als medegave voor haar nicht Anna Andries Willemsz. dochter en voor haar 
jaargetijde en dat van haar man, 1 weer land in Stanthazen en haar zwager Adriaen Jan Henricxz. gemachtigd heeft tot 
de overdracht voor schepenen van Stanthazen.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1516 November 25 (Reg.No. 2623).
regest_nummer 26221516 November 25
regest_beschrijving Cornelis Thonisz. en Willem Jan Adriaensz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, dat
Mariken, huisvrouw van mr. Tiberius, heeft overgedragen aan zuster Elizabet Brouwers, procuratrix van het klooster 
Sinte-Kathelynendale, 10 gulden jaarlijks uit 4½ morgen 1½ hond land, waarvan de helft aan het klooster toebehoort, 
zoodat het nog slechts 5 gld. jaarlijks heeft te innen, op voorwaarden, vermeld in den brief dd. 1493 Februari 26 
(Reg.No. 2224), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XLVII.
regest_nummer 26231516 November 25
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regest_beschrijving Jacop Ariaensz. Molenaer, stedehouder in het ambacht van Stanthazen van den heer van 
Nassouwen, en heemraden gezien den brief dd. 1516 Juli 15 (Reg.No. 2614), hierin opgenomen, oorkonden, dat Adriana
Jan Mathijsz. dochter, weduwe van Cornelis Jansz., heeft overgedragen aan pater Francisci, ten behoeve van het 
klooster van Sinte-Kathelynendale van de 3e orde van St. Franciscus, genaamd het Begijnhof, te Sinte-
Geertrudenberghe, 1 weer land, vermeld in bovengenoemden brief.
regest_datering (op Sinte Kathelynen dach).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXII. In margine staat: "Dit lant is ghenaempt den Hoeck".
regest_nummer 26271517 Maart 19
regest_beschrijving Jacop Molenaer Ariaensz., stadhouder in Stanthazen, en heemraden oorkonden, dat Gheryt 
Jacopsz. Wijtganc heeft overgedragen aan pater Francisci, ten behoeve van het klooster te Sinte-Geertrudenberghe, 1 
vierendeel land in de groote Seggen.
regest_datering (dusent vijfhondert ende sestien nae den scryven tsHof van Hollant).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXXI.
regest_nummer 26321517 Juni 5
regest_beschrijving Peter Willemsz., rechter in Stanthazen van den heer van Nassouw, en heemraden oorkonden, dat 
Cornelis Jansz., molenaar, Pieter Dierixz., Peter Jacobsz. en Peterken Heynricks dochter hebben overgedragen aan 
pater Franciscus ten behoeve van het klooster van Sinte-Katelynendale, genoemd het Begijnhof, te Sinte-
Geertrudenberge 2 morgen land in de groote Seggen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXVII.
regest_nummer 26331517 Juni 10
regest_beschrijving Adriaen Zeghersz., rechter in het ambacht van Groot Waspijck, en heemraden oorkonden, dat 
Ariaen Berthoutsz. heeft beloofd Jacop Cornelisz. 28 gld. te betalen tegen 20 stuivers jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXXVI. In dorso van het oorspr. stond: "Daer heeft Willem Anssen eenen 
gulden aff ghelost".
regest_nummer 26521518 Augustus 3
regest_beschrijving Willem Jan Adriaensz. en Adriaen Peter Dierixz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, 
oorkonden, dat Joost Jansz. heeft overgedragen aan de zusters van Sinte-Katelynendale zijn aandeel in een stuk land 
buiten den uitersten windmolen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCIII. In margine staat: "Dit is den Hooghen Brandt. Ghecomen van suster Oda 
Hubrechts dochter".
regest_nummer 26561518 December 7
regest_beschrijving Hubrecht Jansz. en Anthonis Adriaensz., schepenen in Sinte-Geertruydenberghe, oorkonden, dat 
Buyen Stevensz. aan de zusters van Sinte-Kathelynendale aldaar een erfcijns van 10 stuivers jaarlijks uit zijn huis in de 
Coestraat heeft overgedragen, losbaar met den penning 15.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. X. De brief is doorgehaald. In margine staat, dat de brief 19 September 1601 
vervangen is door een andere ten laste van Sebastiaan Ghijsbrechtsz.
regest_nummer 26641519 Maart 1
regest_beschrijving Mathijs Jan Mathijsz. en Hubrecht Jansz., schepenen in Sinte Geertrudenberge, oorkonden, dat 
Stijnken Jans dochter van Dordrecht heeft overgedragen aan pater Francisci, ten behoeve van de zusters van Sinte-
Kathelynendale aldaar, haar aandeel in 4 morgen land buiten den uitersten windmolen.
regest_datering (duysent vijfhondert ende achtiene nae scryven sHoofs van Hollant).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCII. In margine staat: "Dit is in den Hooghen Brant. Ghecomen van suster Oda 
Hubrechts dochter".
regest_nummer 26951521
regest_beschrijving Henrick Jacopsz., schout van Stanthazen, en heemraden oorkonden, dat Jacop Willemsz. heeft 
overgedragen aan broeder Niclaus Boelen, als pater van de zusters van Sinte-Katelynendale te Sinte-
Geertruydenberge, ¼ van een kamp land in den Twiveler gelegen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXXII.
regest_nummer 26991522 Februari 14
regest_beschrijving Nicolaus Palm Johannesz. van Wach verkoopt ten overstaan van Lambertus Bogart en Johannes 
van Roveschot, schepenen van Buscumducis, aan het zusterhuis van de derde orde van St. Franciscus te Mons Sancte 
Geertrudis een rente van 4 rijnsche gulden jaarlijks uit een huis te Buscumducis bij de markt, geheeten het Gulden 
Hooft, losbaar met 75 dergelijke guldens.
regest_datering (anno millesimo quingentesimo vicesimo primo).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLII.
regest_nummer 27021522 Mei 6
regest_beschrijving Cornelis Thonisz. en Cornelis Jan Peetersz., schepenen in Sinte-Geertruydenberghe, oorkonden, 
dat de burgemeesters aldaar hebben overgedragen aan broeder Niclaes Boelen, als pater van Sinte Kathelynendale, 
een weg, breed ongeveer 2 roeden, liggende in land van het klooster buiten de Coepoort.
regest_datering
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regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXL.
regest_nummer 27031522 Juni 12
regest_beschrijving Henrick van (lees: Jan?) Grootaertsz., rechter in het ambacht van Stanthasen van den heer van 
Nassou, en heemraden oorkonden, dat heer Wouter Ariaensz., Peeter Aertsz., Gielis Florisz., Huybrecht Ariaensz., 
Symon Peetersz. Broeren, Thonis Everdeysz., Evaert Thoenisz., Jan Peetersz. en Peeter Godevaertsz. hebben 
overgedragen aan Jacob Schildtmans twee stukken land in den Poselaer, welke zij vervolgens heeft overgedragen aan 
het klooster van Sinte-Katherynendale te Sinte-Gheertrudenberge.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXVIII. In margine staat: "Jennekens landt. Dit stuxken lants heeft die stadt 
ghecocht ende daervan den wech afgemaekt".
regest_nummer 27061522 December 9
regest_beschrijving Cornelis Jan Petersz. en Adriaen Peeter Mathijsz., schepenen in Sinte-Gheertruydenberge, 
oorkonden, dat Peter Geritsz. die Laet heeft overgedragen aan Maryken Zeeb Zegers dochter een erfcijns van 4 gulden 
jaarlijks uit ½ bunder land op Stuiverzand in het vierendeel van Steenbergen, losbaar met den penning 16.
regest_datering (des Dinxsdach nae Onser Vrouwen dach Conceptio).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XLI. Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1527 Maart 26 (Reg.No. 2749).
regest_nummer 27211524 Maart 1
regest_beschrijving Hubrecht Jansz. en Henrick Aertsz., schepenen in Sinte-Geertruydenberghe, oorkonden, dat 
Margriet Govaerts dochter heeft overgedragen aan broeder Niclaes Boelen, als pater van Sinte-Katelynendaele, 1 
rijnsche gulden jaarlijks, vermeld in den brief dd. 1503 December 5 (Reg.No. 2440), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (duysent vijfhondert dryeëntwintich nae scryven sHoofs van Hollant).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. IV.
regest_nummer 27361526 April 6
regest_beschrijving Jan Scalcken, rechter van de Dussen, en heemraden oorkonden, dat Frederick van Herleer, 
ambachtsheer van Muylkerck, heeft overgedragen aan Jan die Keyser Domasz. 4 morgen land in het ambacht van 
Muynsterkerck, twee erven aldaar voor de kerk van der Dussen, en 2 morgen, te Muylkerck in de hoeve van heer 
Adriaen van Herleer gelegen, waarna Jan die Keyser alles aan Frederick van Herleer voor 8 rijnsche guldens in erfpacht 
heeft gegeven, losbaar met den penning 14.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLIV.
regest_nummer 27381526 Mei 8
regest_beschrijving Henrick Grootaert Jansz., stedehouder in het ambacht Stanthazen van den heer van Nassou, en 
heemraden oorkonden, dat Jacop Jacopsz. die Roy heeft overgedragen aan zuster Lijsbeth Brouwers, als procuratrix 
van Sinte-Kathelynendale te Sinte-Geertruydenberghe, een stuk land in den Poselaer.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXX. In margine staat: "Den seven hont".
regest_nummer 27481527 Februari 19
regest_beschrijving Hubrecht Jansz. en Reyn Herbertsz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, dat Aert 
Meeusz. verkocht heeft aan broeder Claes Boelen, als pater van Sinte-Kathelynendale aldaar, een stukje land bij den 
wijngaard achter de Lange Maten.
regest_datering (duyst vijfhondert sessentwintich nae scryven 'sHoofs van Hollant).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXI. In margine staat: "Dit stuxken lants leyt achter die twee mergen lants in 
Stanthasen daer die brief af staet op die letter D opt kladt" (zie de akte dd. 1504 Febr. 1) (Reg.No. 2466).
regest_nummer 27491527 Maart 26
regest_beschrijving Hubrecht Jansz. en Reyn Herbersz., schepenen in Sinte-Geertruydenberge, oorkonden, dat Peeter 
Gheeritsz. die Laet, heeft overgedragen aan broeder Niclaes Boelen, pater van Sinte Kathelynendale, ten behoeve van 
zuster Maryken Zeeb Zegers dochter en de conventualen, de 4 gulden jaarlijks, vermeld in den brief dd. 1522 December
9 (Reg.No. 2706), waardoor deze gestoken is, doch niet losbaar.
regest_datering (duyst vijfhondert sessentwintich).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XLI.
regest_nummer 27501527 April 4
regest_beschrijving Henrick Grootaert Jansz., stedehouder in het ambacht van Stanthazen van den heer van Nassouw, 
en heemraden oorkonden, dat Gherit Jacopsz. Wijtganc heeft overgedragen aan pater Niclaes Boelen ten behoeve van 
het klooster van Sinte-Kathelynendale te Sinte-Geertruydenberge ½ morgen land op de Zantwaert en dat daarna 
beide partijen een scheiding gemaakt hebben tusschen elks aandeel in 3 morgen land in de Lange Maten met behoud 
van uitweg beiderzijds.
regest_datering (duyst vijfhondert sessenttwintich nae scryven 's Hoofs van Hollant).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCV. In margine staat: "Den brief van het land staat boven die letter D (zie 
Reg.No. 2466). Ghecomen van suster Beatrix Peeters ouders".
regest_nummer 27511527 April 5
regest_beschrijving Ariaen Ariaensz., rechter in het ambacht Groot Waspijck, en heemraden oorkonden, dat Peter 
Thonisz. en Jan Thonijsz. die Wyner hebben overgedragen aan Willem Ancelmusz. een hofstede tegen een erfcijns van 
18 stuivers jaarlijks.
regest_datering
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regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXXVII. In margine staat: "Adriaen Jan Staesz. heeft deze rente bij testamente 
den convente ghemaekt, obiit 1567". Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1567 Augustus 14 (Reg.No. 3464).
regest_nummer 27561527 Juli 26
regest_beschrijving Gielis van (lees: Jan) Ghyselsz. en Willem Jacob Heymansz., schepenen van de abdis van Thoren in 
den ouden Hof te Gilze, oorkonden, dat Anna Peter Willemsz. dochter, huisvrouw van Godscalck Godscalcxz., heeft 
verkocht aan het begijnhof te Sinte-Gheertruydenberge den erfcijns, vermeld in den brief dd. 1493 April 15 (Reg.No. 
2225), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XCIX.
regest_nummer 27621528 Augustus 31
regest_beschrijving Jan Jacop Heymansz. en Henrick Adriaen Omenz., schepenen in Oesterhout, oorkonden, dat 
Margriet, weduwe van Jan Peter Willemsz. zoon Groot, verkocht heeft aan Cornelis van Drongelen als rentmeester van 
het begijnhof te Sijnte-Gheertruydenberge 20 stuivers jaarlijks erfcijns uit haar hofstede met 6 lopen zaad land.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CI.
regest_nummer 27651529 Januari 9
regest_beschrijving Jan Dudijn Jansz., rechter in het ambacht van Cleyn Waspijck, en heemraden oorkonden, dat Jan 
Embrechtsz. heeft overgedragen aan Peter Huymansz. 2 gaarden land, waarna deze ze aan Jan Embrechtsz. heeft 
teruggegeven tegen 5½ lichte gulden jaarlijks, losbaar met den penning 15.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXXVIII. In dorso van het oorspr. stond: "Margriet Jan Embrechtsz. weduwe 
heeft ghelost die helft van desen brief. Item Henrick Jacopsz. heeft ghelost zijn vierendeel van den brief". Door het 
oorspr. was gestoken de brief dd. 1567 October 29 (Reg.No. 3468).
regest_nummer 27671529 Maart 16
regest_beschrijving Hubrecht Jansz. en Cornelis Jan Peetersz., schepenen van Sinte-Geertruydenberghe, oorkonden, 
dat Adriaen Korstiaensz. heeft gegeven aan Jan Keyser Thomaesz. een erfcijns van 16 gulden jaarlijks uit zijn huis met 
2½ bunder land in de Middelmade, losbaar met den penning 15.
regest_datering (duyst vijfhondert ende achtentwintich).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XXXIV. In margine staat: "Dit is van Anthonia Thomaes' dochter".
regest_nummer 27681529 April 6
regest_beschrijving Hubrecht Jansz. en Godscalc Godscalcxsz., schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, dat 
Jacob Ariaensz. en de kinderen van Ceel Jan Vincken hebben overgedragen aan Vas Lammensz. een huis in de 
Coestraat achter het begijnhof.
regest_datering (des Dinxdaechs nae Beloeken Paessen).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXXXIX.
regest_nummer 28821534 Mei 7
regest_beschrijving Lambrecht Henricksz. en Bartholomeeus Pauwelsz., schepenen in Oesterhout, geven vidimus vazn 
de brieven dd. 1460 Augustus 10, 1466 October 5 en 1485 Maart 16 (Reg. Nos. 1827, 1898 en 2131).
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CVIII. In margine staat: "Dit is van suster Jacoba Adriaens dochter Herstraten".
regest_nummer 28921535 April 13
regest_beschrijving Henrick Jansz. en Cornelis van Galen Ottenz., schepenen in Sinte-Gertruydenberghe, oorkonden, 
dat Lambrecht Fassenz. heeft overgedragen aan heer Anthonis als prior van Sinte-Kathelynendale aldaar een huis 
achter het begijnhof in het Venedaustraatje.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXCIV.
regest_nummer 28951535 April 27
regest_beschrijving Henrick Jansz. en Cornelis van Galen Ottenz., schepenen van Sinte-Gertruydenberghe, oorkonden, 
dat Andries Zebrechtsz. heeft overgedragen aan heer Anthonis als prior van Sinte-Kathelynendale aldaar een huis in 
de Coestraet achter het klooster.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXCII.
regest_nummer 28961535 Mei 4
regest_beschrijving Henrick Jansz. en Mathijs Thonisz., schepenen van Sinte-Gertruydenberghe, oorkonden, dat 
Ariaen Geritsz. heeft overgedragen aan heer Anthonis als pater van Sinte-Kathelynendale aldaar een huis in de 
Coestraet in het Venedaustraatje.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXCV.
regest_nummer 29071535 Juni 28
regest_beschrijving Peter Jacopsz., rechter van den heer van Nassouw in het ambacht Drijmmelen, en heemraden 
oorkonden, dat Michiel Ariaensz. Verhey heeft overgedragen aan heer Anthonis van Sinte-Kathelynendale 30 stuivers 
jaarlijks, vermeld in den brief dd. 1492 Februari 23 (Reg.No. 2213), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXIII.
regest_nummer 29451537 November 20
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regest_beschrijving Henrick Jansz. en Peter van Blocklant Diersxz., schepenen van Sinte-Gertruydenberghe, 
oorkonden, dat Wouter Moyaert Jacopsz. aan Anthonis, prior van het convent van Sinte-Kathelynendale, een erfcijns 
van 3 rijnsguldens jaarlijks uit zijn huis heeft gegeven, losbaar met den penning 16.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XII. De brief is doorgehaaid. In margine staat hetzelfde als bij den brief dd. 1541 
Maart 15 (Reg.No. 3017).
regest_nummer 29501538 Mei 8
regest_beschrijving Adriaen Peter Dierixz. en Henrick Jansz., schepenen in Sinte-Gertruydenberghe, oorkonden, dat 
Peter Henrixz. heeft overgedragen aan heer Anthonis, als prior van het klooster van Sinte-Kathelynendale aldaar, zijn 
huis in het Venedaustraatje.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXCIII. In margine staat: "Dit is die scuer ende huysken teghenover het 
brouhuys".
regest_nummer 29911539 October 28
regest_beschrijving Henrick Aertsz. en Wouter Mathijsz., schepenen in Sinte-Gertruydenberghe, oorkonden, dat 
Merten Adriaen Philipsz. voor zijn moedeer Aenken heeft overgedragen aan Cornelis Woutersz. 2 carolusguldens 
erfcijns uit haar huis met 1½ bunder land op de Made, losbaar met den penning 14.
regest_datering (op Sinte Symon ende Juden dach).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XLIII. In margine staat: "Dese renten sijn van suster Maria Jansdochter". Door 
het oorspr. was gestoken de brief dd. 1554 December 12 (Reg.No. 3317).
regest_nummer 30151541 Februari 1
regest_beschrijving Henrick Jansz. en Pieter van Blocklandt, schepenen in Sinte-Gertruydenberghe, oorkonden, dat 
Jan Verstromp heeft overgedragen aan het convent van Sinte-Kathelynendale aldaar 2 carolusguldens jaarlijks uit zijn 
huis met 1 morgen land in de Pluckmade, losbaar met den penning 14.
regest_datering (XVc veertich den yersten Februarii stilo curie Hollandie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XLVI.
regest_nummer 30171541 Maart 15
regest_beschrijving Henrick Jansz. en Peter van Blocklandt, schepenen in Sinte-Gertruydenberghe, oorkonden, dat 
Wouter Jacopsz. Moyaert aan het convent van Sinte-Kathelynendale aldaar 2 carolusguldens jaarlijks uit zijn huis bij de
Vismerckt heeft gegeven, losbaar met den penning 16.
regest_datering (XVc veertich stilo curie Hollandie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XI. De brief is doorgehaald. In margine is den 2en April 1607 geschreven, dat de 
brief afgelost is door Cornelis Elincx aan den rentmeester Dirck Symonsz. van Teylinghen. Hooger staat: "Dit is van Jan 
Domaesz. Keyser".
regest_nummer 30181541 April 26
regest_beschrijving Henrick Jansz. en Cornelis van Galen, schepenen in Sinte-Gertruydenberge, oorkonden, dat 
Merten Adriaen Philipsz. heeft overgedragen aan Cornelis Woutersz. 5 gulden erfcijns uit zijn huis met 14 hond land op 
de Made, losbaar met den penning 14.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XLIII.
regest_nb Door het oorspr. waren gestoken de brieven dd. 1554 December 12 en 1555 Juni 28 (Reg. Nos. 3316 en 3325).
regest_nummer 30281541 October 24
regest_beschrijving Pieter Jansz., rechter in het ambacht van Raemsdonck, en heemraden oorkonden, dat Dominicus 
Hermansz. heeft gegeven aan Jan Matthijsz. een hofstede aldaar, waarna deze haar wederom aan Dominicus 
Hermansz. heeft gegeven tegen 6½ lichte gulden jaarlijks, losbaar met den penning 15.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXX.
regest_nb Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1542 September 30 (Reg.No. 3065).
regest_nummer 30651542 September 30
regest_beschrijving Pieter Jansz., rechter in het ambacht van Raemsdonck, en heemraden oorkonden, dat Jan Mathijs 
Wytensz. heeft gegeven aan Wilm Bernaertsz. weeskinderen de rente, vermeld in den brief dd. 1541 October 24 
(Reg.No. 3028), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXXI. Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1546 Februari 4 (Reg.No. 
3120).
regest_nummer 30691542 December 10
regest_beschrijving Melssoer Diricksz., rechter in het ambacht van Muynsterkerck aan de Dussen, en heemraden 
oorkonden, dat Cornelis Gheritsz. heeft overgedragen aan Wouter Mathijsz. te Sinte-Ghertruydenberch 11 hond land in
genoemd ambacht, waarna hij het heeft teruggekregen tegen 3½ rijnsche gulden jaarlijks, losbaar met den penning 14.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXX. Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1548 Augustus 15 (Reg.No. 
3175).
regest_nummer 30921543 December 26
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regest_beschrijving Willem IJbrechtsz., rechter in het ambacht van Muylkerck aan de Dussen, en heemraden 
oorkonden, dat Jan Gherit Zegersz. heeft overgedragen aan het zusterklooster te Sijnte-Ghertrudenberch 1 morgen 
land in Muylkerck, waarna het klooster het hem tegen 6½ rijnsche gulden jaarlijks in erfpacht heeft gegeven, losbaar 
met 70 dergelijken guldens.
regest_datering (den lesten Korsheylich dach nae stylo curie Hollandie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLX.
regest_nummer 30941544 Januari 7
regest_beschrijving Melssoer Diricksz., rechter in het ambacht van Muynsterkerck aan de Dussen, en heemraden 
oorkonden, dat Michgiel Gherit, heemraad, heeft overgedragen aan het zusterklooster te Sinte-Ghertruydenberge 8 
hond land in Muynsterkerck, waarna hij het heeft teruggekregen tegen 3 rijnsche guldens 5 stuivers jaarlijks, losbaar 
met 50 dergelijke guldens.
regest_datering (vijftienhondert ende drieënveertich nae stilo curie Hollandie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXIX.
regest_nummer 31081545 Januari 10
regest_beschrijving Melssoer Diericksz., rechter in het ambacht van Muynsterkerck aan de Dussen, en heemraden 
oorkonden, dat Melssoer voornoemd heeft overgedragen aan het zusterklooster te Sijnte-Ghertruydenberge 10 hond 
land in Muynsterkerck, waarna hij het heeft teruggekregen tegen 3 rijnsche guldens jaarlijks, losbaar met 50 dergelijke 
guldens.
regest_datering (vijftienhondert ende vier ende veertich stylo curie Hollandie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXVIII.
regest_nummer 31201546 Februari 4
regest_beschrijving Peter Jansz., rechter in het ambacht van Raemsdonck, en heemraden oorkonden, dat Joost Willem
Bernaertsz. heeft overgedragen aan het klooster van Sinte-Katherynendale te Sinte-Gheertruydenberghe de rente, 
vermeld in den brief dd. 1542 September 30 (Reg.No. 3065), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (stilo Luydix).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXXI.
regest_nummer 31261546 September 14
regest_beschrijving Henrick Jansz. en Adriaen Reynenz., schepenen in Sinte-Gertruydenberghe, oorkonden, dat Jan 
Peter Jan Nelenz. aan de zusters van Sinte-Katelynendale aldaar 5 schellingen vlaamsch jaarlijks uit een morgen land 
op den Ryacker heeft gegeven, losbaar met den penning 14.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XXXVIII.
regest_nummer 31441547 Juli 26
regest_beschrijving Jan Wilmsz. Gruter en Jan Cornelisz., schepenen in Sinte-Gertruydenberge, oorkonden, dat Jacob 
Aertsz., timmerman, aan Neelken Gerit Dirx dochter 25 stuivers erfcijns uit zijn huis in de Koestraat heeft 
overgedragen, losbaar met den penning 14.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. V. In margine staat: "Dit is van suster Truytken Anthuenis' dochter".
regest_nummer 31471547 September 22
regest_beschrijving Willem Ybrechtsz. van Overstege, rechter in het ambacht van Muynsterkerck aan de Dussen, en 
heemraden oorkonden, dat Ariaen Petersz. heeft overgedragen aan Wouter Mathijsz. te Sinte-Ghertruydenberch de 
helft van 2 morgen land met huis in genoemd ambacht, waarna hij het land heeft teruggekregen tegen 6½ rijnsche 
gulden 3 stuivers jaarlijks, losbaar met 100 dergelijke guldens.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXXI. Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1548 Augustus 15 (Reg.No. 
3175).
regest_nummer 31541548 Januari 13
regest_beschrijving Melssoer Diericksz., stadhouder in het ambacht van Muynsterkerck, en heemraden oorkonden, 
dat Elizabeth Dircs weduwe heeft overgedragen aan het klooster van Sinte-Kathelynendaele te Sijnte-
Gheertruydenberghe 1 morgen griend, waarna zij het heeft teruggekregen tegen een erfpacht van 3½ rijnsche gulden 
jaarlijks, losbaar met den penning 15.
regest_datering (nae scryven Hoefs van Hollandt).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXVI.
regest_nummer 31561548 Januari 21
regest_beschrijving Willem Jansz., rechter in het ambacht tsGrevenmoer, en heemraden oorkonden, dat Wouter Claes 
Boomsz. heeft overgedragen aan Floris Wilmsz. een hofstede in den Hoefslach, waarna hij haar aan Wouter Claesz. ten
gebruike heeft gegeven tegen 10 gulden jaarlijks, losbaar in twee gedeelten, elk met 6 pond vlaamsch en 30 stuivers.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXLVII.
regest_nb Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1549 Juli 4 (Reg.No. 3192).
regest_nummer 31681548 April 23
regest_beschrijving Peter Jansz., rechter in het ambacht Raemsdonck, en heemraden oorkonden, dat Agnes Thomas 
Gherits dochter heeft gegeven aan het klooster van Sinte-Katelynendale te Sinte-Geertrudenberghe de rente, vermeld
in den brief dd. 1516 Juni 13 (Reg.No. 2613), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (op Sint Joris' dach).
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regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXVII.
regest_nummer 31691548 April 23
regest_beschrijving Peter Jansz., rechter in het ambacht van Raemsdonck, en heemraden oorkonden, dat Aeriaen 
Gheritsz. heeft overgedragen aan het klooster van Sinte-Katelynendale te Sinte-Gheertruydenberghe zijn hofstede, 
waarna de pater haar wederom aan Ariaen Gheritsz. heeft teruggegeven tegen 1 lichte gulden jaarlijks, losbaar met 100
dergelijke guldens, te betalen door zuster Agnieta Thomas Gherits dochter, die ze aan haar oom Ariaen Gheritsz. 
schuldig is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXXII.
regest_nummer 31711548 Mei 15
regest_beschrijving Wijllem Ybrechtsz. van Overstege, rechter in het ambacht van Muynsterkerck aan de Dussen, en 
heemraden oorkonden, dat Cornelis Gheritsz. heeft overgedragen aan het zusterklooster van Sinte-Katerynendale te 
Sijnte-Ghertruydenberge 2 morgen land in Muynsterkerck, waarna het hem het land heeft teruggegeven tegen 6 
rijnsche guldens jaarlijks, losbaar met den penning 15.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXV. In margine staat, dat deze brief 25 Juni 1584 met toestemming van het 
kapittel van St. Jan (te Luik) is getransporteerd aan jonker Sebastiaan van Warendorp.
regest_nummer 31751548 Augustus 15
regest_beschrijving Willem Ybrechtsz., rechter in het ambacht Muynsterkerck, en heemraden oorkonden, dat Wouter 
Mathijsz., burgemeester van Sinte-Ghertruydenberge, heeft overgedragen aan het klooster van Sijnte-Katerynendale 
te Sinte-Ghertruydenberghe twee rentebrieven dd. 1542 December 10 en 1547 September 22 (Reg. Nos. 3069 en 3147), 
waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXXII.
regest_nummer 31771548 October 2
regest_beschrijving Adriaen Reynenz. en Jan Willemsz. Gruter, schepenen in Sinte-Geertrudenberge, oorkonden, dat 
Aeris Adriaensz. aan Cornelis Gerit Dirx dochter een erfcijns van 7 gulden jaarlijks heeft gegeven uit zijn huis in de 
Boerchstraat, losbaar met den penning 14.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XV. In margine staat: "Dit is van Ghertruyt Anthonis' dochter".
regest_nummer 31921549 Juli 4
regest_beschrijving Willem Jansz., rechter in het ambacht van tsGrevenmoer, en heemraden oorkonden, dat Floris 
Willemsz. heeft overgedragen aan Anna Godscalck Godscalcx weduwe 10 gulden jaarlijks, vermeld in den brief dd. 
1548 Januari 21 (Reg.No. 3156), waardoor deze gestoken is. Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1550 Augustus 9 
(Reg.No. 3214).
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXLVII.
regest_nummer 32141550 Augustus 9
regest_beschrijving Willem Jansz., rechter in het ambacht van tsGrevenmoer, en heemraden oorkonden, dat Aernt 
Godscalcx heeft overgedragen aan broeder Jan Hootstoels als pater van het klooster Sinte-Chatelynendael te Sinte-
Gheertruydenberghe 10 gulden jaarlijks, vermeld in den brief dd. 1549 Juli 4 (Reg.No. 3192), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXLVIII. Onder de akte staat, dat de laatste 4 brieven (Reg. Nos. 2466, 3156, 3192 
en 3214) in het jaar 1572 Augustus 11 zijn afgelost door pater Jan Vogelsanck en zuster Anna Cornelis, mater.
regest_nummer 32361551 Februari 10
regest_beschrijving Peter Jorisz., rechter in het ambacht Raemsdonck, en heemraden oorkonden, dat Huybert Staesz. 
heeft gegeven aan Peter Geritsz. 5 gaarden land min ½ vierendeel in de Hoghe Donghe, waarna deze het wederom 
aan Huybert Staesz. gegeven heeft tegen 30 stuivers jaarlijks, losbaar met den penning 15.
regest_datering (nae scryvens Hoff van Luyck).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXVIII.
regest_nb Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1554 …… 2 (Reg.No. 3321).
regest_nummer 32461551 Juni 23
regest_beschrijving Cornelis van Gaellen Ottensz. en Jan Cornelisz., schepenen in Sinte-Gertrudenberge, oorkonden, 
dat Jan Claesz. aan Neelken Gielis'dochter van Loon 30 stuivers jaarlijks uit zijn huis in de Veenstraat heeft 
overgedragen, losbaar met den penning 14.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. IX.
regest_nb Door het oorspr. waren gestoken de brieven dd. 1559 April 24 en 1567 Augustus 12 (Reg. Nos. 3363 en 3463).
regest_nummer 32481551 Juli 30
regest_beschrijving Peter Ariaensz., rechter in Muylkerck aan de Dussen, en heemraden oorkonden, dat de weduwe 
van Jan Petersz. heeft overgedragen aan het convent te Sinte-Ghertruydenberge den rentebrief dd. 1465 Juli 14 
(Reg.No. 1894). waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXXIV.
regest_nummer 32621552 Mei 10
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regest_beschrijving Willem van Overstege Ybertsz., rechter in het ambacht van Muynsterkerck, en heemraden 
oorkonden, dat Thonijs Jansz. heeft overgedragen aan het klooster van Sinte-Katerynendale te Sinte-
Ghertruydenberghe de helft van een stuk land, geheeten het Schueringhe, waarna het klooster hem het land voor 30 
stuivers jaarlijks in erfpacht heeft gegeven, losbaar met den penning 15.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLVI.
regest_nummer 32851553 Mei 28
regest_beschrijving Cornelis van Galen en Dierck Hubertsz., schepenen in Sinte-Gertruydenberge, oorkonden, dat 
Adriaen Cornelisz. aan Stijn Buys 2 rijnsguldens jaarlijks erfcijns uit 5 hond land op de Made heeft gegeven, losbaar 
met den penning 14.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XL. In margine staat: "Dit is van suster Maria Heynricks dochter comen". Door 
het oorspr. was gestoken het oorspr. van den brief dd. 1557 Februari 3 (Reg.No. 3342).
regest_nummer 32991553 October 15
regest_beschrijving Willem Ybertsz. van Overstege, rechter in het ambacht Muynsterkerck aan de Dussen, en 
heemraden oorkonden, dat Peter Henricksz. van Baerl heeft overgedragen aan het zusterklooster te Sinte-
Ghertruydenberghe twee rentebrieven dd. 1468 Mei 8 en 1473 Juni 27 (Reg. Nos. 1907 en 1955), waardoor deze 
gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXIII.
regest_nummer 33161554 December 12
regest_beschrijving Jan Cornelis en Henrick Cornelisz., schepenen in Sinte-Gertruydenberge, oorkonden, dat Wouter 
Cornelisz. heeft overgedragen aan Domis Peymans den rentebrief dd. 1541 April 26 (Reg.No. 3018), waardoor deze 
gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XLIV.
regest_nb Door het oorspr. was gestoken het oorspr. van den brief dd. 1555 Juni 28 (Reg.No. 3325).
regest_nummer 33171554 December 12
regest_beschrijving Jan Cornelisz. en Henrick Cornelisz., schepenen in Sinte-Gertruydenberge, oorkonden, dat Wouter 
Cornelisz. heeft overgedragen aan Domis Peymants den brief dd. 1539 October 28 (Reg.No. 2991), waardoor deze 
gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XLIII.
regest_nummer 33211554
regest_beschrijving Aert Adriaensz., rechter in het ambacht van Raemsdonck, en heemraden oorkonden, dat Peter 
Geritsz. heeft overgedragen aan het klooster van Sinte-Kathelynendale te Sente-Geertruydenberge de rente, vermeld 
in den brief dd. 1551 Februari 10 (Reg.No. 3236), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXIX.
regest_nummer 33251555 Juni 28
regest_beschrijving Wouter Cornelisz. en Mathijs Willemsz., schepenen in Sinte-Gertrudenberge, oorkonden, dat 
Domis Aertsz. Peyman heeft overgedragen aan broeder Joachim van den Put, pater van het klooster van Sinte-
Katharynendael aldaar, de rentebrieven dd. 1541 April 26 en 1554 December 12 (Reg. Nos. 3018 en 3316), waardoor deze
gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XLIV.
regest_nummer 33291555 December 20
regest_beschrijving Peter Adriaensz., rechter in het ambacht van Muylkerck aan de Dussen, en heemraden oorkonden, 
dat Anthonijs Jansz. van Eemechoven heeft overgedragen aan het klooster van Sinte-Katerynendale te Sinte-
Ghertruydenberge de helft van 7 morgen land in Muylkerck, waarna het klooster hem het land in erfpacht heeft 
gegeven tegen 7 rijnsche guldens jaarlijks, losbaar met den penning 15.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLVIII.
regest_nummer 33341556 April 13
regest_beschrijving De pater, de moeder en de procuraterse van het zusterhuis (van St.-Catherinadal te St.-
Gertruidenberg) ter eenre, en Melis Adriaensz. en Corstiaen Hubrechtsz. met hun echtgenooten ter andere zijde, 
verdeelen 6 ongescheiden blokken land in Hooghen Brant buiten de Veenpoort, waarbij den pater Joachim van den 
Putte, ten behoeve van het klooster, het 2e en het 4e blok worden toebedeeld.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCIV.
regest_nummer 33361556 Mei 20
regest_beschrijving Jan Pietersz., rechter in Elf en ½ hoeve en Groot Waspijck, en heemraden oorkonden, dat Thomas 
Cornelisz. heeft overgedragen aan Anna Bartholomeus' dochter 3 gaarden land, waarop zij ze hem ten gebruike heeft 
gegeven tegen 2 carolusguldens jaarlijks, losbaar met den penning 14, welk geld Anneken Bartholomeus' dochter 
bestemd heeft voor 30 missen jaarlijks voor haar memorie.
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regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXLIII.
regest_nummer 33421557 Februari 3
regest_beschrijving Wouter Cornelisz. en Jan Cornelisz., schepenen in Sinte-Geertruydenberge, oorkonden, dat 
Godevaert Adriaensz. Vroon heeft overgedragen aan Henrick Geritsz. den erfcijns, vermeld in den brief dd. 1553 Mei 28 
(Reg.No. 3285), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (XVc ses ende vijftich stilo curie Hollandie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XL.
regest_nummer 33631559 April 24
regest_beschrijving Wouter Cornelisz. en Jan Cornelisz., schepen in Sinte-Geertruydenberge, oorkonden, dat Jan 
Cornelisz. Copdamen heeft overgedragen aan Lijsken Cornelis Clesen dochter 30 stuivers jaarlijks, vermeld in den brief 
dd. 1551 Juni 23 (Reg.No. 3246), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. IX.
regest_nb Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1567 Augustus 12 (Reg.No. 3463).
regest_nummer 33801561 Januari 17
regest_beschrijving Wouter Mathijsz. en mr. Ambrosius Rosendaels, schepenen in Sinte-Geertruydenberge, 
oorkonden, dat Cornelis Mertensz. heeft overgedragen aan het convent van Sinte-Katharynendale aldaar 20 stuivers 
jaarlijks erfcijns uit een morgen land in de Plucmade, losbaar met den penning 14.
regest_datering (XVc tsestich stilo curie Hollandie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XLII.
regest_nummer 33891562 Januari 28
regest_beschrijving Wouter Mathijsz., stadhouder in het ambacht van Stanthasen van den prins van Aurangyën enz., 
en heemraden oorkonden, dat Adriaen Adriaensz. heeft overgedragen aan de zusters van Sinte-Catelynendale te 
Sinte-Gertruydenberge 7 carolusguldens jaarlijks uit 1 bunder land in den nieuwen Vinckenpolder te Stanthasen, 
losbaar met den penning 14.
regest_datering (XVc een ende tsestich stilo curie Hollandie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LIX. In margine staat: "Dit is van Truycken Mertens dochter".
regest_nummer 33901562 Januari 30
regest_beschrijving Cornelis van Galen en Jan Cornelisz., schepenen van Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, dat 
Wouter Mathijsz., schepen, verklaard heeft voldaan te zijn van zijn aandeel in het stuk land, dat de zusters van Sinte-
Kathelynendale hebben in Heyn Aerts Hoeck buitensdijks in den Poselaer in Stanthasen en dat afkomstig is van zijn 
vader Thijs Jan Mathijsz.
regest_datering (XVc een ende tsestich stilo curie Hollandie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCXXI. In margine staat: "Dit is van den Hoeck".
regest_nummer 33931562 Augustus
regest_beschrijving Wouter Mathijsz en Dirick Geritsz. van Delft, schepenen in Sinte-Geertrudenberghe, oorkonden, 
dat broeder Johan Vogelsanck, pater, zuster Anna Cornelis' dochter, mater, en zuster Maritgen Zeben dochter, 
procuratersse van Sinte-Kathelynendale, als eigenaars van 1/3, Jan Cornelisz., schepen, voor 1/3 en Wouter Willemsz. 
en Frans Diericksz. samen voor 1/3, 6 morgen land in de Lage mede verdeeld hebben.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CCVIII. In margine staat: "Dit is van suster Jacoba Adriaens dochter Alias 
Herstrate".
regest_nummer 34041563 Augustus 18
regest_beschrijving Wouter Mathijsz. en Jan Cornelisz., schepenen in Sinte-Geertruydenberge, oorkonden, dat 
Cornelis Jansz. Nefken heeft overgedragen aan broeder Johan Vogelsanck, pater van het convent van Sinte-
Cathelynendale aldaar, 4 gulden jaarlijks erfcijns uit 1 morgen land op de Plucmede op het Rolleken binnen de 
stadsvrijheid, losbaar met den penning 15.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XLV.
regest_nummer 34331565 Juni 19
regest_beschrijving Henrick Cornelisz., brouwer, en Henrich Hubrechts de Hooch, schepenen in Sinte-
Geertrudenberge, oorkonden, dat Adriaen Zegersz. heeft overgedragen aan het convent van Sinte-Kathelynendale 
aldaar 4 viertel rogge jaarlijks uit ½ bunder land in de Plucmade, losbaar met 50 carolusguldens.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXXXVII. In margine staat: "Dit is van Truycken Mertens dochter".
regest_nummer 34361565 November 22
regest_beschrijving Henrik Hubrechtsz. de Hooch en Niclaes Willemsz. Hey, schepenen van Sinte-Geertruydenberge, 
oorkonden, dat de gasthuismeesters, met toestemming van het kapittel en van het gerecht aan mr. Jan Kieboom 
hebben gegeven een erfcijns van 7 carolusguldens jaarlijks uit een stuk land, gelegen in het water bij de Karthuisers en 
naast het Wildonck, losbaar met 100 carolusguldens.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XVII. In margine staat: "Dit is van mr. Jacob Noye". Door het oorspr. was 
gestoken het oorspr. van den brief dd. 1566 Maart 29 (Reg.No. 3448).
regest_nummer 34481566 Maart 29



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 443

regest_beschrijving Henrick Cornelisz., brouwer, en Henrich Hubrechtsz. de Hooch, schepenen van Sinte-
Geertruydenberghe, oorkonden, dat mr. Jan Kieboom, priester en kannunik aldaar, heeft getransporteerd aan het 
convent van Sinte-Kathelynendale den cijns, vermeld in den brief dd. 1565 November 22 (Reg.No. 3436), waardoor 
deze gestoken is.
regest_datering (XVc vijf ende tzestich stilo curie Hollandie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XVII.
regest_nummer 34531567 Februari 5
regest_beschrijving Dirck Geritsz. en Henrick Hubrechtsz. de Hooch, schepenen in Sinte-Geertruydenberghe, 
oorkonden, dat Adriaen Willemsz. van der Mede heeft overgedragen aan het convent van Sinte-Cathelynendale aldaar
1 viertel rogge jaarlijks uit ½ morgen land op de Plucmade.
regest_datering (XVc zes ende tzestich stilo curie Hollandie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. LXXXI.
regest_nummer 34631567 Augustus 12
regest_beschrijving Adriaen Reynenz. en Henrick Cornelisz., brouwer, schepenen van Sinte-Geertruydenberge, 
oorkonden, dat Lijsken Cornelis Cleesen dochter heeft overgedragen aan de zusters van SintepCathelynendael aldaar 
de rente, vermeld in de brieven dd. 1551 Juni 23 en 1559 April 24 (Reg. Nos. 3246 en 3363), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. IX.
regest_nummer 34641567 Augustus 14
regest_beschrijving Jan Pietersz., rechter in het ambacht van Elf en een halve hoeve en Groot Waspijck, en heemraden 
oorkonden, dat Dirxken, weduwe van Adriaen Jan Staecensz. en hun kinderen hebben getransporteerd aan het 
convent van Sinte-Kathelynendale te Sinte-Geertruydenbergh 28 (sic) stuivers jaarlijks op de hofstede, vermeld in den 
brief dd. 1527 April 5 (Reg.No. 2751), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXXVII.
regest_nummer 34661567 October 11
regest_beschrijving Henrick Cornelisz., brouwer, en Boudewijn Jansz., schepenen van Sinte-Geertruydenberge, 
oorkonden, dat Cornelie, dochter van Adriaen Willemsz. de Corte, heeft getransporteerd aan broeder Johan 
Vogelsanck, pater van het convent van Sinte-Carthelinendale aldaar, de helft van een rente, groot 3 rijnsche guldens 
jaarlijks, ten laste van Jacob Willem Doncker, de helft van een rente, groot 2 dergelijke guldens, ten laste van Jacob 
Woutersz. Boef en de helft van een rente, groot 30 stuivers jaarlijks, ten laste van Huyb Braet.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. XVI.
regest_nummer 34681567 October 29
regest_beschrijving Ghijsbrecht de Bruyn Adriaensz., rechter in het ambacht Cleyn Waspijck, en heemraden 
oorkonden, dat de kinderen van Frans Petersz. hebben getransporteerd aan het klooster van Sinte-Kathelynendale te 
Sinte-Geertruydenberge het nog niet afgeloste vierdedeel van de rente, vermeld in den brief dd. 1529 Januari 9 
(Reg.No. 2765), waardoor deze gestoken is, dat 13 stuivers jaarlijks bedraagt.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXXXIX.
regest_nummer 34691567 November 5
regest_beschrijving Adriaen Jacobsz., schout op den Hill in het land van Altenae, en heemraden oorkonden, dat 
Anthonis Jansz. Mettenbaerdt heeft overgedragen aan Jan Vogelsanck als pater van de zusters van Sinte-
Catherynendael te Sinte-Geertruydenberge ¼ van een hoeve land met huis op den Hill, waarna hij het heeft 
teruggekregen tegen 9 carolusguldens jaarlijks, losbaar met den penning 15.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CLXXX. In margine staat: "Dit is van suster Elizabeth Anteunis' dochter".
regest_nummer 34961571 Maart 13
regest_beschrijving Adriaen Kepkens alias van Oirt, rechter in het ambacht Schrevelduyn, Waspijck en Cleyn Waspijck, 
en heemraden oorkonden, dat Thomas Vrancken heeft overgedragen aan het klooster van Sinte-Katerynendale te 
Sinte-Gheertruydenberge een akker zaailand in Schrevelduyn-Waspijck, waarna het klooster het land aan Thomas 
Vrancken in gebruik heeft gegeven tegen 2 rijnsche guldens jaarlijks, losbaar met den penning 14.
regest_datering (stilo Luydicx).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 670, fol. CXLII. In margine staat: "Dit is van Elen Gielis' dochter jaerghetyde".
regest_nummer 35021576 Mei 7
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Breda oorkonden, op verzoek van Jan Vogelsanck, 
priester, pater van het zusterconvent te Sinte-Gertrudenberghe, dat Matijs Jan Godertsz. onder eede verklaard heeft, 
dat hij als gemachtigde van het convent, sedert het jaar 1528, totdat hij 4 jaar geleden van ten Hout onder Oisterhoudt 
naar Breda verhuisde, jaarlijks geïnd heeft de pachten en renten, hier beschreven.
regest_datering
regest_nb Afschrift voorin Inv.No. 670.
regest_nummer 35121578 November vóór den 13en
regest_beschrijving Anna Buys, moeder, Barbara van Nassauwe, dochter van Jan, in leven kastelein van Heuden, 
natuurlijken zoon van graaf Johan van Nassau, ondermoeder, en de zusters van het klooster, eertijds te 
Geertrudenberge geweest zijnde, ten getale van 15 en alle omtrent 100, 90, 80, althans boven de 50 jaar oud, die 5 jaar 
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geleden naar 's Hertogenbossche hebben moeten verhuizen, waar zij van aalmoezen moeten leven, verzoeken den 
prins van Oraingne, ingevolge de pacificatie van Ghendt, alimentatie uit de inkomsten, indertijd van haar ouders 
meegekregen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 671). In margine beschikking dd. 1578 November 13, waarbij het rekest in handen 
van Raad en Rekenkamer gesteld wordt.
regest_nummer 35211579 December 23
regest_beschrijving Die van den Raad en Rekenkamer te Breda geven de religieuzen van Sinte-Katharynendal ten 
getale van 15 of 16 verlof om al haar inkomsten buiten het rechtsgebied van Gertruydenberg te blijven innen voor haar 
alimentatie, met bevel daarvan jaarlijks een specificatie over te leggen aan den rentmeester W. Croon, die de 
specificatie achter in zijn rekening zal voegen.
regest_datering (ten bureele vander camere van Rade ende Rekeningen voorscreeven).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 671).
regest_nummer 35151579 Januari 19
regest_beschrijving Willem Croon zendt aan den Raad en Rekenkamer te Breda, hierbij ingesloten, een staat van de 
goederen en inkomsten, afkomstig van het klooster van Catelynendael te Sint-Geertrudenberg, en van gedane 
uitgaven; antwoordt hun, dat hij nooit een commissie van de Staten heeft gehad en hun nooit rekening gedaan heeft, 
doch alleen aan den prins over de jaren 1573-1575, welke rekeningen hij 3 jaar geleden op bevel van den raadsheer 
Johan Basius heeft overgeleverd aan Johan Back, toen commissaris van de stad Geertrudenberg, die ze aan den Raad 
te Breda gegeven zou hebben; dat de rekening over 1576 en 1577 ook gereed is en dat hij verzoekt ontslagen te worden
als ontvanger van enkele begijnen, papen en een koster, daar het veel last en weinig profijt oplevert.
regest_datering (Geertrudenberch).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 672).
regest_nummer 35201579 Augustus 20
regest_beschrijving Willem Croon, rentmeester van de geconfisqueerde goederen binnen en buiten Geertruidenberg, 
schrijft aan de raden te Breda, in antwoord op een klacht over de geringe inkomsten van het klooster Catelynendal, 
dat zijn commissie beperkt is tot de jurisdictie van Geertrudenberge en het klooster de inkomsten uit elders gelegen 
goederen blijft trekken, en sluit hierbij in een staat van alle goederen en inkomsten.
regest_datering (Gertrudenberge).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 672).
regest_nummer 35011574
regest_beschrijving Jan Meeusz. te Raemsdonck verzoekt den prins van Oranje onder overlegging van kwitantie, om 
den rentmeester van de confiscatie te gelasten, hem niet verder lastig te vallen om de reeds door hem betaalde pacht 
over het jaar 1573 van de hofstede, die hij van ouds in pacht heeft van de Karthuizers buiten Sint-Geertruidenberg.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 681). Hieraan vastgehecht de kwitantie, afgegeven door den prior Erasmus 
Roosendaal.
regest_nummer 35051577 April vóór 21
regest_beschrijving Erasmus de Vrome, eertijds prior van de Karthuizers bij Sinte-Geertruydenberch, verzoekt aan de 
heeren van den Raad en Rekeningen van den prins van Oranje te Breda om aan twee of drie religieuzen, thans 
wonende te Etten, te schrijven, dat zij hem de 50 viertel rogge jaarlijks, die hem door den prins als alimentatie zijn 
toegewezen, ongestoord laten ontvangen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 682).
regest_nummer 35061577 April 21
regest_beschrijving (De Domeinraad) verzoekt aan eenige Karthuizers, wonende te Etten, de redenen te noemen, 
waarom zij Erasmus de Vrome, eertijds prior van hun convent, storen in het bezit van 50 viertel rogge jaarlijks, hem bij 
ordonnantie van den prins als alimentatie toegewezen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 682).
regest_nummer 35101578 Maart 24
regest_beschrijving Peter van Clootwijck zendt aan Michiel Piggen de pachtcondities van de landen onder 
Geertruydenberch, Raemsdonck en Stanthasen, die aan de Karthuizers hebben toebehoord, en verzoekt, een of twee 
leden van den Raad naar den verhuurdag op Maandag e.k. te zenden.
regest_datering (Geertruydenberch).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 683).
regest_nummer 3951346 Maart 17
regest_beschrijving Margriete, keizerin, gravin van Heynnegouwen, Hollant enz., belooft heer Ghisebrecht van 
Apcoude, dat zij hem zal beleenen met het land van Altena, zooals heer Gherard, heer van Hoerne, het gehad heeft.
regest_datering (Songnies M CCC vive ende viertich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 685). Met geschonden zegel van de oorkondster in roode was.
regest_nummer 1451320 Maart 2
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regest_beschrijving Willaem, graaf van Heynegouwen, Holland enz., beleent Willaem, zoon van heer Philips van 
Duvoirde, zijn kamerling, met de ambachten Dubbelmonde en Almonde met gerecht, tienden, veren en visscherij, in 
ruil waarvoor deze Jan van Berghen, baljuw van Zuytholland, Jan ver Diedewiën zoon, rentmeester aldaar, en Voppe 
Biezemaer, knaap, ten behoeve van graaf Willaem elders evenveel aan renten heeft aangewezen als de ambachten 
opbrachten.
regest_datering (tote Sinte-Ghertrudenberghe des Sonnendaghes na Sinte Mathijs' dach dusent driehondert ende 
neghentiene).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 687). Met zegel van den oorkonder in groene was, weinig geschonden; de zegels van 
Jacob, bisschop van Zuden, en Jan van Berghen in bruine was; de zegels van heer Hugheman, heer van Sevenberghen, 
en heer Willem van Wildelsnesse, ridders, en Enghebrecht van Voirscoten, rentmeester van Noord-Holland, verloren.
regest_nb b) Oorspr. (Inv.No. 687). Met de zegels van graaf Willem en Jan van Byamont in groene was, min of meer 
geschonden.
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1338 Februari 4 (Reg.No. 284).
regest_nb d) Gevidimeerd in den brief dd. 1379 April 20 (Reg.No. 732).
regest_nb e) Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 717).
regest_nb f) Afschrift (c. 1560) (Inv.No. 717).
regest_nb Zie v. Mieris II, bl. 209, waar dezelfde akte is afgedrukt uit een leenregister en waarvan het oorspr. bezegeld 
was door schepenen en raad van Dordrecht, over wier medewerking ook in de akte een passage voorkomt, die in de 
bovenstaande stukken ontbreekt.
regest_nummer 1461320 September 10
regest_beschrijving Hughe, heer van Zottighem, burggraaf van Ghend, heer van Putthe en Striene, en Beatrijs, zijn 
vrouw, doen na opdracht aan heer Willaem, graaf van Holland, enz., nogmaals afstand van de ambachtsheerlijkheid 
van Almonde en Dubbelmonde ten behoeve van Willaem, heer Philipsz. van Duvenvoirde, aan wien graaf Willaem 
haar verkocht heeft.
regest_datering (des Woensdaghes na Onser Vrouwen dach in September).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 687). Met de zegels van beide oorkonders in groene was, weinig geschonden.
regest_nb b) Afschrift (16e eeuw) (inv. nr. 717).
regest_nb c) Afschrift (16e eeuw) (inv. nr. 717).
regest_nummer 2841338 Februari 4
regest_beschrijving Willem van Zonne, deken in de kerk van Sente Gheerdenberghe, geeft vidimus van den brief dd. 
1320 Maart 2 (Reg.No. 145).
regest_datering (des Woensdaechs nae Onser Vrouwen dach ter Lichtmisse dusent driehondert ende zeven ende 
dertich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 687). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 7321379 April 20
regest_beschrijving Deken en kapittel van St. Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1320 Maart 2 (Reg.No. 
145).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 687). Met rest van het kapittelzegel in bruine was.
regest_nummer 2471334 Juli 8
regest_beschrijving Willaem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, en Willaem van Dubbelmonde maken 
huwelijksvoorwaarden voor hun dochter en zoon Clemeynce en Jan, waarbij Clemeynce 40 pond hollandsch jaarlijks 
meekrijgt bij de voltrekking van het huwelijk, als Jan 12 jaar oud is of eerder, of, wanneer Willaem van Duvenvoirde 
sterft zonder kinderen na te laten van Heylewive van Vianen, het gerecht van Almonde, dat hij gekocht heeft van Jan 
heer Wisscaerdsz. en dat leenroerig is aan Willaem van Dubbelmonde; Jan van Dubbelmonde zal de goederen van zijn 
vader erven en Clemeynce een lijfrente geven.
regest_datering (des Vriëndaechs voer Sente Margrieten dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 688). Met de zegels van Willem van Duvenvoirde, Jan van Polanen en Jan van Drongelen in 
groene was; die van Willem van Dubbelmonde, Diederic van Mathenesse en Jan uten Houte verloren.
regest_nummer 4001346 Juli 25
regest_beschrijving Jan van Drimmelen en Clemense zijn vrouw, dochter van heer Willem van Duvenvoirde, heer van 
Oesterhout, beloven dezen, dat zij de aan Clemense door haar vader vermaakte goederen n.l. 50 morgen land met 
bijbehoorende waarden in Emmichoeven, een tiende in het gerecht van Werthusen en Emmichoeven, het hoekhuis in 
de Coestraat (te Geertruidenberg?) en 4 pond jaarlijks ten laste van graaf Willaem van Heynegouwen niet zullen 
opeischen, zoolang hij leeft en haar huwelijksche voorwaarden nakomt, en dat zij na zijn dood die voorwaarden zullen 
kwijtschelden en zich met de vermaakte goederen tevreden zullen stellen.
regest_datering (des Dinxdaghes op Sinte Jacops dach des apostels).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 688). Met de zegels van de beide oorkonders, hun vader heer Willem van Driemilen, heer 
Jan van Dronghelen, heer van Meduwen en Eten, heer Jan van Borchst, ridders, Otte Jansz. van Slinghelant, Melijs 
Spierinc en Wouter die Suker in bruine was; het eerste tweede, vijfde, zesde en achtste geschonden.
regest_nummer 7951389 December 1
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regest_beschrijving Willem van Driemilen erkent, dat hij, niettegenstaande heer Willem van Duvenvoerde, heer van 
Oesterhout, aan zijn moeder Clemence bij huwelijksvoorwaarden het gerecht van Almonde had toegezegd, zooals 
hijzelf dat van Jan heer Wiskaertsz. had gekregen, daarop geen aanspraken kan doen gelden, omdat zijn ouders, Jan 
van Driemilen en Clemence, heer Willem de huwelijksvoorwaarden hebben kwijtgescholden tegen de goederen, hun 
door hem vermaakt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 688). Met de zegels van Willem van Driemilen, Jan van den Camp, drossaard van Breda, en 
Willem van Dalem, heer van Donghen, in bruine was; het eerste en het laatste zeer geschonden.
regest_nummer 9031403 September 11
regest_beschrijving Philips, heer van Wassenair, burggraaf van Leyden, en heer Dirc van Wassenair, zijn broeder, doen 
ten behoeve van Catharine van Ghistel, weduwe van heer Willem van Oisterhout, afstand van hun aanspraken op de 
goederen, die zij geërfd hebben van hun tante Heylwijf van Wassenair, eerste vrouw van Willem van Oisterhout, en die 
eertijds bij arbitrage en tegen betaling zijn toegewezen aan vrouwe Catherine n.l. 3½ gaarde land in het Smael Weer te 
Raemsdonc, 2 gaarden en 13½ gaarde aldaar, de moer bij de Kaen, 1½ morgen uitland in Almonde, 16 bunder moer in 
den Berghe en 3 bunder in de Lange Gheer.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 699). Met de zegels van de beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 9821411 Maart 23
regest_beschrijving Mary van Randenrode, vrouwe van Duffel en Herlaer, en Mary van Hoerne, gravin van Marre en 
Garniach, vrouwe van het land van Duffel, verkoopen aan Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, 
het goed van Randeroede in de parochie van Almonde, losbaar binnen 8 jaar.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 700). Met geschonden zegel van Mary van Randenroede in groene was; dat van Mary van 
Hoerne verloren.
regest_nummer 9961412 Juni 29
regest_beschrijving Jan Bouden IJdenz. zoon, Diedric Buysse, Jan Clauwaertsz. en Herberen van Hontswijc, schepenen 
in Sinte-Gheerdenberghe, oorkonden, dat Gielijs Michiels, Heinric Jan Voghelaersz. en Jan Woutersz. hebben 
verklaard, dat ten overstaan van hen als rechter en heemraden, vrouwe Mari van Randen Roden, vrouwe van Duffel en
Herler, en Mari van Hoerne, vrouwe van Duffel, haar dochter, hebben gegeven aan den jonker van Nassouwen, heer 
van de Leck en Breda, het land Randen Rode in het ambacht van Almonde.
regest_datering (op Sinte Peters ende Pauwels dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 700). Met de zegels van de vier schepenen in groene was.
regest_nummer 1531322 Augustus 27
regest_beschrijving Willem, oudste zoon van den heer van Hoerne en Altena en zijn vrouw Oede van Putte en Striene, 
jonkvrouw van Hoerne en Altena, verklaren voldaan te zijn door Willem van Duvenvoerde, kamerling van den graaf 
van Henegouwen enz., van den koop van 70 pond jaarlijks aan korentienden van Dubbelmonde en 150 pond van die 
van Almonde.
regest_datering (des Vridaechs na Sente Bartelmeuwes' daghe apostels).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 701). Met zegel van Oede van Putten in bruine was, dat van Willem van Hoerne en Altena 
verloren.
regest_nummer 5831359 December 4
regest_beschrijving Aelbrecht van Beyeren, ruwaard van Holland enz., belooft Jan van Pollanen, heer van de Leck en 
Breda, om diens vrouw, Machteld van Rotselaer, haar leven lang te handhaven in het bezit van de tienden van Amonde
en Dubbelmonde, die Jan van Pollanen haar als lijftocht heeft gegeven.
regest_datering (des Woensdaghes na Zinte Andries'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 702). Het zegel van hertog Albrecht verloren. Gecancelleerd.
regest_nummer 2711337 Januari 9
regest_beschrijving Damaes Gheeraed Lichtvoetsz. verklaart, dat na den dood van Gillijs van Wendelsnesse diens zoon
Willaem, toen knaap, door Daneel van der Marwede beleend werd met een visscherij tusschen Dordrecht en de 
visscherij van Wouter van den Wale, dat vervolgens Willaem, toen ridder, de visscherij aan Daneel, toen eveneens 
ridder, wilde verkoopen, die dat weigerde, omdat hij heer Willaems manschap niet wilde verliezen, en dat na den dood
van heer Willaem diens zoon Jan ten huize van heer Daneel te Dordrecht met de visscherij beleend is.
regest_datering (des Donredaghes na Dertyendach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 703). Met het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 2781337 November 5
regest_beschrijving Hughe van den Woude verklaart, dat wijlen heer Daneel van der Marweyde, ridder, 3 of 4 jaar na 
den dood van graaf Florens, toen hij nog knaap was, tegen hem gezegd heeft, dat hij niet wist, van wien hij de 
visscherij op de Dubbel, die hij tot nog toe van den heer van Aemstelle had gehouden, nu in leen houden zou, en dat 
hij er niets anders op wist dan den graaf van Hollant te vragen, hem ermede te beleenen.
regest_datering (des Woensdaghes na Alre Helighen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 703). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 2791337 November 5
regest_beschrijving Hughe van den Woude en Arnd van Scoenhout verklaren, dat wijlen de heer van Voerne in het jaar 
1336 heer Daneel van der Merweyde, ridder, per brief heeft verzocht de handen af te houden van de visscherij van de 
Dubbel, die de vrouwe van Oisterwijc van hem in leen had, waarop heer Daneel geantwoord had, dat de heeren van de
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Marweyde de geheele visscherij in leen hadden van de heeren van Aemstelle en dat die van Windelsnisse de helft van 
hem in achterleen hadden, waarop de heer van Voerne antwoordde, dat Willem van Windelsnisse hem als leenheer 
gevraagd had, zijn vrouw en kinderen met zijn helft van de visscherij te beleenen, wat hij gedaan had, hoewel hij in zijn
register niets over de visscherij vond; dat hij te Rotterdam zou komen, waar hij heer Daneel en de vrouwe van 
Oisterwijc verzocht ook te komen om de zaak te beslissen.
regest_datering (des Woonsdaghes na Alre Helighen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 703). Met de zegels der beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 21901490 Juli 8
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassau en Vyanden, heer van Breda, gelast den stadhouder van de leenen, 
de goederen te Dubbelmonde in ontvangst te nemen, die mr. Willem van Zeevenbergen voornemens is aan hem op te 
dragen, om ze daarna van hem in leen te ontvangen.
regest_datering (Antwerpen).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 704).
regest_nummer 1751325 October 26
regest_beschrijving Willaem, graaf van Heynegouwen, Holland enz., verkoopt aan Willaem van Duvoerde, zijn 
kamerling, het ambacht van Twintichhoeven behoudens "onser ghershure" en de gagels van de Zwaelwe.
regest_datering (tot Sente-Gheerdenberghe des Saterdaghes voer Sente Symon ende Juden dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 705). Het zegel van graaf Willem verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1376 April 20 (Reg.No. 709).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1379 April 20 (Reg.No. 733).
regest_nb d) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nb e) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 366.
regest_nummer 1761325 October 26
regest_beschrijving Willem, graaf van Henegouwen, Holland enz., beleent zijn kamerling, Willaem van Duvorde, met 
het ambacht van Twintichhoeven na opdracht door Clais Gherardsz. van Wyeldrecht.
regest_datering (tote Sente-Gheerdenberghe des Saterdaghes voer Sente Symon ende Juden dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 705). Het zegel van graaf Willem verloren.
regest_nb b) Afschrift (c. 1560) (Inv.No. 717).
regest_nb c) Afschrift (c. 1560) (Inv.No. 717).
regest_nummer 7091376 April 20
regest_beschrijving Deken en kapittel van St. Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1325 October 26 (Reg.No.
175).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 705). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 7331379 April 20
regest_beschrijving Deken en kapittel van St. Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1325 October 26 (Reg.No.
175).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 705). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 2391332 October 15
regest_beschrijving Willaem van Duvenvoirde, heer van Oosterhout, beleent Arnout Boudensz. van Wieldrecht, zijn 
knaap, met een viertel land onder Twintechoefven, te vererven, wanneer deze geen zoon krijgt, op zijn dochter 
Margriete, wier moeder jonkvrouw Aleit, dochter van heer Simoen van Markenborch is.
regest_datering (des Donderdaechs na Sente Victoers dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 706). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 1931328 Mei 11
regest_beschrijving Willaem graaf van Henegouwen, Holland enz., beleent zijn kamerling Willaem van Duvoerde met 
het gerecht van Over-Waspijc na opdracht door Jan Scoutekijn.
regest_datering (tot Sente-Ghertrudenberghe op Ascensiën avonde).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 707). Met de zegels van graaf Willem, Jan van Dronghelen en Matheeus Colijnsz. in 
groene was; dat van Jan ser Gillijsz., rentmeester van Zuid-Holland, verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1388 Augustus 14 (Reg.No. 793).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1429 April 10 (Reg.No. 1253).
regest_nummer 12531429 April 10
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sinte Marie in Breda geven vidimus van den brief dd. 1328 Mei 11 (Reg.No. 
193).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 707). Met rest van het kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 2291331 November 23
regest_beschrijving Arnout van der Dussen draagt op aan Beatrijs, vrouwe van Putte en Stryene, ten behoeve van heer
Willaem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, de helft van het gerecht en ambacht van Stanthesen, zooals hij die 
geërfd heeft van Arnd Wisscart Jansz.
regest_datering (des Saterdaechs voer Sente Katerinen dach).
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regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 708). Met de zegels van den oorkonder, Arnout Boudensz. van Wieldrecht en Jan 
Hesselsz. van Drongelen, mannen van vrouwe Beatrijs, Willem van Dubbelmonde en Everaert Wisscaert, mannen van 
Arnout van der Dussen, in groene was; het eerste weinig, het vierde zeer geschonden.
regest_nb b) Afschrift c. 1560 (Inv.No. 717).
regest_nummer 3611343 November 6
regest_beschrijving Nyclaes van der Dussen, ridder, belooft heer Willam van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, te 
zullen beleenen met het halve gerecht en ambacht van Stanthaesen naar den kant van Sente-Gheerdenberghe 
gelegen, zooals deze dat gekregen heeft van wijlen zijn broeder Aernout van der Dussen en het, wanneer Willaem van 
Duvenvoirde dat wenscht, ten zijnen behoeve op te dragen aan de vrouwe van Putte, van wie hij het geheele gerecht 
in leen heeft.
regest_datering (des Donderdaechs na Alre Heylighen dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 709). Met rest van het zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nb b) Afschrift c. 1560 (Inv.No. 717).
regest_nummer 3235c 1550
regest_beschrijving Adriaen Rugersz. te Sinte-Geertruydenberge, te kennen gevende, dat de stad in overleg met de 
gezworenen, die zij te Stanthasen gesteld heeft, en zonder voorkennis van schout en gezworenen van den prins aldaar,
zijn land te Stanthasen bedorven hebben door het maken van een nieuwen weg en het doen van afgravingen tot het 
aanleggen van een dijk en het stoppen van een doorbraak, verzoekt den prins van Auraengen, hem door zijn schout en
gezworenen aldaar te doen bijstaan in het beletten daarvan.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 710).
regest_nummer 2681336 April 8
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynegouwen, Hollant enz., verkoopt aan heer Willem van Duvenvorde, heer 
van Oesterhout, zijn kamerling, in erfleen den wildert, gelegen tegen het ambacht van Stanthesen tot de Brabantsche 
grens.
regest_datering (Valenchiene des Maenendaghes na Beloken Paesschen).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 711). Het zegel van graaf Willem verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1429 Maart 20 (Reg.No. 1249).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1431 April 10 (Reg.No. 1290).
regest_nb d) Afschrift (Inv.No. 714).
regest_nb e) Afschrift (Inv.No. 714). Op hetzelfde blad als e. het afschrift van de akte dd. 1403, September 18 (Reg.No. 
904).
regest_nummer 4281347 December 21
regest_beschrijving Willem, hertog van Beyeren, verbeider van Hollant enz., gelast zijn baljuw van Zuythollant om zijn 
kamerling, heer Willem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, te handhaven in het bezit van de moeren van 
Stanthaesen tot de Brabantsche grens, zooals hij die van 's graven grootvader heeft gekregen, tegen degenen, die hem
daarin hinderen.
regest_datering (in den Haghe op Sente Thomaes' dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 711). Met zegel van hertog Willem in bruine was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1429 Maart 20 (Reg.No. 1250).
regest_nb c) Gevidimeerd in den brief dd. 1431 April 10 (Reg.No. 1291).
regest_nummer 12491429 Maart 20
regest_beschrijving Deken en kapittel van Breda geven vidimus van den brief dd. 1336 April 8 (Reg.No. 268).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 711). Met kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 12501429 Maart 20
regest_beschrijving Deken en kapittel van Breda geven vidimus van den brief dd. 1347 December 21 (Reg.No. 428).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 711). Met geschonden kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 12901431 April 10
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1336 April 8 (Reg.No. 
268).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 711). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 12911431 April 10
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1437 December 21 
(Reg.No. 428).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 711). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 4431348 December 26
regest_beschrijving Schepenen, raad en gemeene poort van Sente-Gheerdenberghe doen ten behoeve van heer 
Willem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, afstand van alle moer en wildert tusschen den Silverberch, het riool 
van de monniken van Middelburch, het moer van Driemilen en het moer van Stanthasen met behoud van de grens 
tusschen Brabant en Hollant, en nemen vervolgens zijn moeren te Stanthasen in erfcijns voor 15 pond hollandsch 
jaarlijks, hetgeen door Willaem, hertog van Beyeren, wordt bevestigd.
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regest_datering (op Sente Stephaens dach mertelaers).
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1349 Januari 22 (Reg.No. 446).
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1430 Februari 14 (Reg.No. 1272).
regest_nb c) Afschrift (Inv.No. 714). Op de zelfde rol als c. afschrift van de akten, waarvan Reg. Nos. 551, 643, 696, 932, 
961, 1068, 1342, 1497, 1514 en 1555. Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 758.
regest_nb d) Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 717).
regest_nummer 4461349 Januari 22
regest_beschrijving Wilhelmus van Zonne, deken, en kapittel van de kerk van Mons Sancte Gertrudis, geven vidimus 
van den brief dd. 1348 December 26 (Reg.No. 443).
regest_datering (a.D. MCCCo quadragesimo octavo in crastino Beate Agnetis virginis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 712). Met kapittelzegel met contrazegel in groene was.
regest_nummer 12721430 Februari 14
regest_beschrijving Henricus Dicbier en Gerardus van der Aa, schepenen in Buscum Ducis, geven vidimus van den brief
dd. 1348 December 26 (Reg.No. 443).
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo nono).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 712). Met de zegels der beide schepenen in groene was en geschonden.
regest_nb b) Authentiek afschrift dd. 1448 November 26 op perkament (Inv.No. 714).
regest_nummer 4621349 December 22
regest_beschrijving Schepenen, raad en gemeene poort van Sente-Gheerdenberghe geven Cleys Nachtegael 6 morgen
moer in het ambacht van Stanthoesen in erfcijns.
regest_datering (tsDinxdaechs na Sente Thomaes'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 713). Het stadszegel verloren.
regest_nummer 5261355
regest_beschrijving Schepenen, raad en gemeene poort van Sente-Gheerdenberghe geven Claes Nachtegael een stuk 
moer, vrij van cijns, tusschen de 6 morgen, die hij al heeft en het moer van Driemilen, behoudens een weg van 2 
roeden breed langs het moer van Driemilen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 713). Het stadszegel verloren.
regest_nummer 5511357 Maart 31
regest_beschrijving Schepenen, raad en stad van Sinte-Gheerdenberge geven uit in erfcijns aan Meeus van den Water 
en Gillis Blonkenbile c.s. 10 hoeven en 2 bunder moer, gelegen binnen de vrijheid van de stad in het gerecht van 
Stanthesen, grenzende aan de moeren van heer Willem van Oesterhout en het riool van abt en convent van 
Middelborch.
regest_datering (duysent vierhondert (l. driehondert) zesse ende vijftich de Donresdach na Onser Vrouwen dach 
Annunciacio).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op dezelfde rol als Reg.No. 443.
regest_nummer 6431366 November 13
regest_beschrijving Schepenen, raad en stad van Sente-Gheerdenberghe oorkonden, dat zij 50 morgen moer verkocht 
hebben in het ambacht van Stanthesen aan verschillende personen, die brieven daarvan zullen ontvangen, met 
belofte voor Bamis e.k. een weg en een sloot daarheen te zullen maken.
regest_datering (sFridaechs na Sente Martins dach in den wijnter).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op de zelfde rol als het afschrift Reg.No. 443.
regest_nummer 9041403 September 18
regest_beschrijving Willem van Eemkerck en Tielman Aerntsz., schepenen van Sinte-Geerdenberge, oorkonden, dat 
Lygaert, vrouw van Fransoys van Sijgne, en haar neef Jan Larijs hebben overgedragen aan Aernt Wijsschaertsz., oom 
van Jan, 5 bunder moer in de Tienhoeven.
regest_datering (sDinxdaghes nae des Heylichs Cruys' dach Exaltacio).
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1336 April 8 (Reg.No. 268).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1335 Juli 1 (Reg.No. 
263).
regest_nummer 9321406 Maart 21
regest_beschrijving Henrick Mombaer, rechter in Stanthasen, en heemraden oorkonden, dat Ceel Blarinc in erfpacht 
heeft gegeven aan Willem van den Houte Jansz. 4 morgen land aldaar.
regest_datering (tSondaeghs na Sinte Gheerden dach).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op dezelfde rol als de akte Reg.No. 443.
regest_nummer 9411407 Augustus 2
regest_beschrijving Gheraet Scaert en Mychiel Boudensz., schepenen in Sinte-Geerdenberge, oorkonden, dat Peter 
Cleis Boeykensz. zoon heeft gegeven aan Dieric Snoyen ½ bunder moer in de 10 hoeven en 2 bunder, die de lieden van 
Breda te Steenbergen eertijds van hun stad gekocht hebben.
regest_datering (sDinxdages na Sinte Peters dach ad Vincula).
regest_nb Afschrift midden 15e eeuw (Inv.No. 714). Geschreven op dezelfde rol als de akte Reg.No. 263.
regest_nummer 9611408 November 25
regest_beschrijving Henrick Mombaer, rechter in Stanthasen, en heemraden oorkonden, dat Cleys Donre heeft 
overgedragen aan Wouter die Graeuwe 4 achtste deelen rogge jaarlijks uit 7 hont land aan de Sente-Gerdensteeg met 
de helft van zijn huis en 1∕4 van den bijbehoorenden hof, de rogge losbaar met 10½ pond hollandsch.
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regest_datering (op Sinte Kathelinen dach).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op dezelfde rol als de akte Reg.No. 443.
regest_nummer 10681418 April 9
regest_beschrijving Dieric Jansz., rechter in Stanthuysen, en heemraden aldaar oorkonden, dat Wouter die Greve aan 
Peter de Wijnt heeft overgedragen 4 achtendeel rogge jaarlijks aan erfpacht uit 7 hond land naast de Sente-
Gheerdensteeg met de helft van een huis en 1∕4 van den bijbehoorenden hof.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op dezelfde rol als de akte Reg.No. 443.
regest_nummer 12941431 April 24
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassauwe en Vyanden, heer van de Leck en Breda, beleent Aernt Woutgheir
des Wyndsz. erfelijk met 4 en 3 morgen land in Stanthasen na opdracht door Gheerit Willems Aernt Wisschaertsz. zoon
ten overstaan van de leenmannen Aernt Thomasz. van Wijfvliet, Anthonis Bigge en den rentmeester Diederic van 
Oesterzeel.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut op perkament (Inv.No. 714).
regest_nummer 13421435 December 11
regest_beschrijving Gerijt Proyt Lambrechtsz., rechter in Stanthuysen, en heemraden aldaar oorkonden, dat Peter die 
Wijnt aan Jan Jacobsz. 2½ morgen land heeft gegeven tegen een erfpacht van 4 achtste deelen rogge jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op dezelfde rol als de akte Reg.No. 443.
regest_nummer 13481436 Februari 14
regest_beschrijving Gheraet Proeyt Lambrechtsz. en Godevaert Aernt Andriesz., schepenen in Sinte-Geerdenberge, 
oorkonden, dat Dieric Snoey aan Henric Petersz. ½ bunder moer in de 10 hoeven 2 bunder, die de lieden van Breda te 
Steenbergen eertijds van Sinte Geerdenberge hebben gekocht, gegeven heeft.
regest_datering (dusent vierhondert vive ende dertich sDinxdages op Sinte Valentijnsdach).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op dezelfde rol als de akte Reg.No. 263.
regest_nummer 14971444 Mei 4
regest_beschrijving Jan Noey Jacopsz., rechter in Stanthasen, en heemraden aldaar oorkonden, dat Mechtelt Jan 
Geylincs dochter aan haar broeder Jan ½ morgen moer heeft gegeven.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op dezelfde rol als de akte Reg.No. 443.
regest_nummer 15141446 Januari 9
regest_beschrijving Willem van Nijspen Willemsz., rechter in Stanthaesen, en heemraden aldaar oorkonden, dat Jan 
Gheylinc aan Peter die Wijnt Willemsz. ½ morgen moer heeft gegeven.
regest_datering (duysent vierhondert vive ende veertich des Sondaechs na den heyligen Derthien dach).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op dezelfde rol als de akte Reg.No. 443.
regest_nummer 15551447 Maart 27
regest_beschrijving Willem van Nispen Willemsz., rechter in het ambacht van Stanthaesen, en heemraden aldaar 
oorkonden, dat Peter Boel Petersz. als burgemeester van den Berge tegen een cijns aan Peter Jan Godevaertsz. zoon 2 
morgen moer heeft gegeven.
regest_datering (dusent vierhondert sesse ende veertich).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op dezelfde rol als de akte Reg.No. 443.
regest_nummer 15651447 Augustus
regest_beschrijving Raden en vrienden van den graaf van Nassauw verzoeken [de regeering van Dordrecht] om, daar 
het proces tusschen den graaf en de stad Sente-Gertrudenberge nog hangende is, hem niet in zijn heerlijke rechten te 
kort te doen, wanneer binnenkort de stad met haar vonnis tegen schout en heemraden van Stanthazen bij haar op 
hofvaart zal komen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 714).
regest_nummer 15661447 September
regest_beschrijving De schout van Sinte-Geertrudenberge zet uiteen aan President en Raden van Hollant enz., hoe 
oudtijds de visscherij van zijn stad door den graaf van Hollant is gegeven aan de schutten als tegemoetkoming in de 
kosten van kleeding en onderhoud; dat na de doorbraak in de Zuythollansche waard inbreuk op het recht der schutten 
wordt gemaakt door personen, die in die waard grond bezaten, waaronder thans een zekere Willem van Nispen, welke
voorgeeft aldaar een leen gehad te hebben van Johan, graaf van Nassouwe, bij wien hij zich heeft beklaagd over den 
schout, die hem in rechte heeft aangesproken; dat vervolgens de graaf van Nassouwe zijn onderzaten heeft 
gewaarschuwd, dat, wanneer zij naar Sinte-Geertrudenberge gingen, zij zulks op eigen risico deden, en eenige 
poorters dier stad te Breda in hechtenis had doen nemen, waarom de schout den Raad schriftelijk advies vraagt.
regest_datering
regest_nb a) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 714).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 714). Op hetzelfde blad de afschriften vermeld onder Reg. Nos. 1567 en 1568.
regest_nummer 15671447 eenige dagen voor 2 September
regest_beschrijving De heer van Breda vraagt de regeering van Dordrecht, in antwoord op haar schrijven, om aan die 
van Sente-Gertrudenberge mede te deelen, dat hij ten tweeden male voorstelt ter plaatse uit te maken, of Willem van 
Nyspen in de vrijheid van Sente-Gertrudenberge dan wel in het leen van den heer van Breda gevischt heeft.
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regest_datering
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 714).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift, vermeld onder Reg.No. 1566.
regest_nummer 15681447 September 2
regest_beschrijving De stad Dordrecht antwoordt Johan, graaf van Nassow, dat de stad Sinte-Gheertrudenberge zich 
bereid heeft verklaard te trachten, ter plaatse, met bemiddeling van inwoners van Dordrecht, tot een schikking te 
komen, en vraagt daartoe een dag te bepalen, met verzoek bovendien om de te Breda gevangen genomen poorters 
van Sinte-Gheertrudenberge in vrijheid te stellen.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 714). Het sluitzegel in groene was verloren.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift, vermeld onder Reg.No. 1566.
regest_nummer 15701447 October 11
regest_beschrijving President en Raden van Hollant, Zeelant enz. verzoeken Johan, graaf van Nassouwe en Vianden, 
heer van de Leck en Breda, gezien een hierbij ingesloten klacht van den schout van Sint-Gertrudenberge, om de 
poorters van die stad, die door hem gevangen genomen zijn, in vrijheid te stellen, of anders zijn handelwijze te 
verdedigen.
regest_datering (inden Haige).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 714). Met rest van signet in roode was.
regest_nummer 15711447 October 13
regest_beschrijving Bauduin Doignies, gouverneur van Lille, kastelein van Mont de Saint Gherstrut, schrijft aan den 
graaf van Nasso, dat zijn stadhouder zich tot den Raad van Hollande heeft gewend om tot een schikking in der minne 
te komen in het geschil tusschen den graaf en de stad, zendt hem hierbij ingesloten een brief van het Hof, en vraagt 
antwoord.
regest_datering (au Mont de Saint Gherstrut).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 714).
regest_nummer 15741447 October
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassauw en Vyanden, heer van Breda etc., en drossaard van Brabant, zet uiteen 
aan President en Raden van Hollant, dat hij het ambacht van Stanthazen van de grafelijkheid in leen heeft, en dat de 
schout van Sinte-Geertruydenberge ten onrechte de heemraden van Stantheze heeft aangesproken over het wijzen 
van vonnissen op zekere goederen, daar die goederen binnen hun ambacht zijn gelegen en niet binnen de vrijheid van 
de stad.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 714).Op dezelfde rol het antwoord (Reg.No. 1575), repliek en dupliek.
regest_nummer 15751447 October
regest_beschrijving Schout en schepenen van Sinte-Geertruydenberge antwoorden op de klacht van den graaf van 
Nassauw, dat de daarin genoemde moeren bevonden zullen worden te liggen in de vrijheid van hun stad, en verzoeken
President en Raden van Hollant hen te handhaven in hun oude rechten en den graaf te veroordeelen tot de kosten.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op dezelfde rol als de brief dd (1447 October) (Reg.No. 1574).
regest_nummer 1588-1448
regest_beschrijving De dienaren van den graaf van Nassouw verzoeken stadhouder en raden van Hollant om de 
commissarissen in de zaak tusschen dezen en de stad Sente-Geertrudenberge, die wegens het late uur de 
getuigenissen, ter plaatse afgelegd, niet meer konden opschrijven, de navolgende punten te doen bevestigen, o.a. dat 
de 10 hoeven en 2 bunder land voor de helft in het ambacht Stanthesen en voor de helft in de vrijheid van den Berge 
liggen, dat de heemraden van Stanthesen van ouds de rechtspraak over de eerste helft gehad hebben, en dat de Witte 
weg het ambacht en de stadsvrijheid scheidt en het ambacht nergens binnen de vrijheid ligt, hetgeen door 11 inwoners
van den Berge is bevestigd.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 714).
regest_nummer 15891448 Juni 4
regest_beschrijving President en Raden van Hollant, uitspraak doende tusschen Johan, graaf van Nassaouwen, en 
schout en schepenen van Sinte-Geertruydenberge over de rechtspraak in het ambacht Stanthezen, gelegen in de 
vrijheid van genoemde stad, gelasten, beide partijen gehoord, den graaf om over 14 dagen zijn repliek in te leveren en 
bepalen, dat elk van beide partijen in haar possessie zal blijven, totdat de zaak beslist zal zijn.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 714).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 714). Op hetzelfde blad als het afschrift de afschriften Nos. 1594 en 1597.
regest_nummer 1590-1448
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw etc., verzoekt stadhouder en raden van den hertog van Bourgongnen 
voor Hollant om in het proces, dat hangende is tusschen hem als ambachtsheer van Stanthezen en de stad Sinte-
Gertruydenberge, en waarin was bepaald, dat elk van beide partijen in haar possessie zou blijven, genoemde stad, die 
in strijd daarmede tegen heemraden en andere personen te Stanthezen een rechtsvordering heeft ingesteld, voor deze
feiten te vonnissen, alvorens verder te procedeeren in de principale zaak.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 714).
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regest_nummer 15941448 Juli 29
regest_beschrijving Philips etc. gelast zijn bode de stad Sinte Geertruydenberge op de klacht van Johan, graaf van 
Nassow, te verbieden om, hangende het proces tusschen dezen en de stad over het rechtsgebied van Stanthezen, 
verdere nieuwigheden te ondernemen tegen dienaren van den graaf.
regest_datering
regest_nb a) Fragment (Inv.No. 714).
regest_nb b) Afschrift op hetzelfde blad als het afschrift Reg.No. 1589.
regest_nummer 15971448 Augustus 31
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgongnen, Brabant enz., gelast den deurwaarder, den graaf van Nassouwen
op den 1en October in den Hage voor stadhouder en raden van Hollant te ontbieden, op welken dag ook 
gedeputeerden van Sinte-Geertruydenberge zullen verschijnen om gehoord te worden over hun geschil naar 
aanleiding van de voorloopige uitspraak in hun proces over het rechtsgebied van Stanthazen.
regest_datering
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 714).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift, vermeld onder No. 1589.
regest_nummer 8391395 Augustus 23
regest_beschrijving Schepenen, raad en gemeene poort van Sente-Gheerdenberghe schelden heer Willem, heer van 
Oesterhout, 40 schellingen 4 penningen hollandsch jaarlijks kwijt uit 31 bunder moer, gelegen in de 10 hoeven en 2 
bunder, die Breda en Steenberghen onlangs van de stad gekocht hebben en die binnen haar vrijheid liggen.
regest_datering (op Sinte Bertholemeeus'avont).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 714). Het stadszegel verloren.
regest_nummer 16061448 December 20
regest_beschrijving Phillips, hertog van Bourgongnen enz., doet uitspraak in het proces tusschen Johan, graaf van 
Nassouwen, ambachtsheer, eischer, en de stad Sinte-Gheertruydenberge, verweerder, over het rechtsgebied in het 
ambacht Stanthezen ten nadeele van den graaf.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 714). Het zegel van den oorkonder verloren. In dorso van het oorspr.: "Sententie tot proffyte
van deser stede belangende de vrijheid derzelver stede".
regest_nb b) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 714).
regest_nummer 35141578
regest_beschrijving Wilhelm, prins van Oraengiën enz., verklaart in pacht te hebben genomen van de Staten van 
Holland voor 5 jaar een aantal hierbij nader omschreven stukken land, toebehoord hebbende aan de Karthuizers 
buiten Geertruydenberghe en gelegen te Stanthaesen, Geertruydenberghe en Raemsdonck.
regest_datering (Antwerpen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 715). Met geschonden zegel van den prins van Orange in roode was.
regest_nummer 34511566 September 1
regest_beschrijving Wilhelm, prins van Oraengiën etc., geeft zijn kinderen, Philips van Nassau, graaf van Bueren, en 
Marie van Nassau, de helft van een rente, groot 1000 gulden jaarlijks uit Sommelsdijck en St. Annenland, losbaar met 
den penning 16, waarvan zij de andere helft reeds bezitten, en bewijst hun 1217 pond 4 schellingen jaarlijks uit 
Stanthasen, Drymmelen, Almonde, Dubbelmonde en Twintichoeven, omdat hij hun 27475 pond 3 schellingen schuldig 
is aan rente van de opbrengst van het graafschap Lingen, verkocht tijdens het leven van hun moeder Anna van 
Egmont.
regest_datering (Antwerpen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 716). Het zegel van den prins ontbreekt. In dorso: "Desen brieff hebbe ick ondergescreven 
als wesende bewaerder van den charteren ende mede Raedt van zijne P. Exie in dese zyne camere tot Breda sekere 
jaeren sedert der expeditie van den selven gehadt in bewaringen met allen den meestendeel van den anderen brieven 
ende charteren van desen huyse ende eenige andere beroerende den hytse Bueren; ende was doen ter tijt den selven 
besegelt met zyne Exiën grooten zegele, uuythangende in roode wasse aen doublen sterten. Ende is dien sedert het 
innemen van desen casteele ende obbrekinge van der vooscr. camere ende cabinetten van den charteren ende 
verwoestinge van den Rekeningen, tilteren ende papieren doen ter tijd daerinne overal onder den voeten geweurpen 
wesende, lange daernaer daeronder bevonden in deser gesteltenisse als oick dyversche andere den segel afgetrocken 
oft afgesneden ende den stert daeruyt genomen geweest zijnde. Dwelck ick als booven verhaelt is attestere 
waerachtich te zyne onder mynen eede ende hantteycken hieronder gestelt opten XVIIten dach Martii 1587. Geteekend
M. Piggen".
regest_nummer 1101310 December 19
regest_beschrijving Jan van den Zile, baljuw van Zuuthollant, oorkondt, dat dijkgraaf en Groote Heemraad van de 
zuidzijde van de Merwede aan die van Wede verlof gegeven hebben om het zoute water te keeren te Wijldrecht op het 
moer, op de aveling en in de avelingesloot, dus vóór de "kenen", (spleten, kreken) die in de Twintig hoeven open 
gebroken waren.
regest_datering (tSaterdages na Sinte Luciën dach).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 717).
regest_nummer 1211313 Juli 3
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regest_beschrijving Willem, graaf van Henegouwen, Hollant enz., geeft Human Laurensz. van Wyeldrecht in erfcijns 20
hoeven moer en wildernis van Loenremeer westwaarts naar Sinte-Gheerdenberghe als leen benevens een watergang 
tot de straat in Byzoye en het gerecht over de 20 hoeven, waarvan elke hoeve 24 roeden breed is en 16 morgen lang, in
de richting naar den dijk op de Sprang onder voorbehoud van de tienden.
regest_datering (Tordrecht des Dinxdages na Sinte Pieters dach ende Sinte Pouwels).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 1251314 November 11
regest_beschrijving Hughe van Sotteghem, burggraaf van Gend, heer van Putte en Strine, en zijn vrouw Beatrijs 
beleenen heer Jan van der Dussen, ridder, met het gerecht van Drimmelen, het gemaal en de visscherij aldaar, het 
gerecht van Stanthezen en ½ hoeve land aan de Dussen.
regest_datering (des Manendaghes na Sinte Willibrorts dach).
regest_nb a) Extract (c. 1550) uit een register met brieven van de graven van Holland en de heeren en Putten en Strijen,
dat in de charterkamer van den prins van Oranje berustte (Inv.No. 717). Op hetzelfde blad als afschrift a. afschrift van 
de akten dd. 1347 Mei 30 en 1348 Januari 4 (Reg. Nos. 420 en 429).
regest_nb b) Extract uit hetzelfde register (c. 1550) (Inv.No. 717).
regest_nummer 1321317 Januari 25
regest_beschrijving Willem, graaf van Henegouwen, Hollant enz., verkoopt aan Clais Gherardsz. van Wieldrecht het 
ambacht van Raemsdonc als erfelijk leen.
regest_datering (Tordrecht in Sinte Pauwels dage in den winter dusent ende driehondert ende sestiene).
regest_nb Afschrift (c. 1560) (Inv.No. 717).
regest_nummer 1681325 Maart 6
regest_beschrijving Willem, graaf van Henegouwe etc., verkoopt aan Daniel van der Merwede het ambacht van 
Wieldrecht met den wind, de visscherijen en veren benevens de visscherij van Twintichhoeven.
regest_datering (tot Sinte-Geerdenberge des eersten Woensdach in Maerte int jaer ons Heeren duysent driehondert 
vier ende twintich).
regest_nb Afschrift van een extract uit een register van Holland (c. 1560) (Inv.No. 717).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 337.
regest_nummer 2071329 Juli 26
regest_beschrijving Willem, graaf van Henegouwe Holland enz., verkoopt aan de inwoners van Twijntichhoeven 
zekere overmaat, behoorende bij 100 roeden tusschen den dijk en den heerweg.
regest_datering (tot Sinte-Gheerdenberghe des Donredaechs nae Sinte Jacops dach).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 717). Op hetzelfde blad zijn geschreven de afschriften van de akten dd. 1355 
Maart 9 en Juni 23 en 1450 September 30 (Reg. Nos. 513, 522 en 1641).
regest_nummer 4731350 vóór Mei 29
regest_beschrijving Willaem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, geeft heer Jan van Pollanen, heer van de Leck, 
ingevolge den brief dd. 1346 Augustus 10 (Reg.No. 401), hierin opgenomen, het burggraafschap van ten Berghe met 
een wedde, groot 100 pond hollandsch jaarlijks, de heerlijkheid van de stad met het recht schout en schepenen aan te 
stellen en 1∕3 van de boeten, benevens de gerechten van Almonde, Dubbelmonde en Twintichoeven met 110 pond 
hollandsch jaarlijks, die de heer van Putten aan zijn dochter Oede, vrouwe van Hoerne, daaruit medegaf en 1000 pond 
tournooisch jaarlijks, die hij kocht van den graaf van Ghulijc, gaande uit Tieselensweert en door Willem, graaf van 
Holland, aan zijn dochter medegegeven bij haar huwelijk met den graaf van Ghulijc, waarvan Jan van Pollanen er 
jaarlijks 500 moet betalen aan de vrouwe van Oesterhout na heer Willaems dood.
regest_datering
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 717). Zie voor de dateering v. Mieris II, bl. 781 vlg.
regest_nummer 5131355 Maart 9
regest_beschrijving Willem, hertog van Beyeren, graaf van Hollant enz., verkoopt aan de gemeene buren van 
Twijntichhoeven 141 morgen veen ten zuiven van den weg.
regest_datering (tote Sente-Gheerdenberghe dusent driehondert viere ende vijftich).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 717). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1329 Juli 26 
(Reg.No. 207).
regest_nummer 5221355 Juni 23
regest_beschrijving Herman Vincke, rentmeester van Zuythollant, verklaart ontvangen te hebben van de gemeene 
buren van Twyntich hoeven 4 pond hollandsch voor 2 morgen moer, die zij meer hebben ontvangen, dan waarvan de 
koopbrief spreekt (Reg.No. 207).
regest_datering (Sinte Jans avont te midden somer).
regest_nb Authentiek afschrift. (Inv.No. 717). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1329 Juli 26 
(Reg.No. 207).
regest_nummer 6971373 Augustus 29
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, ruwaard van Hollandt enz., bevestigt den verkoop van den Grooten 
Polder, aan hem leenroerig, door Aernt van der Dussen en diens vrouw aan de Karthuizers te Sente-Geerdenberge.
regest_datering (in den Hage op Sinte Jans daghe Decollatio).
regest_nb Afschrift van 1561 (Inv.No. 717). Op hetzelfde blad het afschrift Reg.No. 698.
regest_nummer 6981373 November 12
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regest_beschrijving Aernt van der Dussen, ridder, heer van der Haghe(?), verkoopt aan prior en convent van de 
Karthuizers te Raemsdonck den Grooten Polder met de tienden, gelegen voor de Donga in de Maes, in het ambacht 
van Aertswaert, te gebruiken door zijn ambacht en door zijn water behoudens den optoog van zijn zegens en zijn 
lijnpad.
regest_datering (op Sente Lubbijns dach in den winter).
regest_nb a) Afschrift dd. 1561 (Inv.No. 717). In margine van afschrift a. staat "De copie heb ick yerst gerecouvreert in 
Augusto anno LIX naerdat het accoordt van onsen limiten gemaect is geweest". Het afschrift a. is geschreven op 
hetzelfde blad als dat van de akte dd. 29 Augustus (Reg.No. 697).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 717).
regest_nb c) Afschrift (Inv.No. 698).
regest_nummer 7551382 October 1
regest_beschrijving Willem van Boxtel, ridder, voogd van Jan van Drongelen Willemsz., oorkondt, dat Jan van 
Drongelen Aerndsz. hem ten behoeve van zijn pupil het ambacht van Almsvoet heeft opgedragen, dat Jan Aerndsz. zal 
erven van zijn vader, die het bezit als leen van zijn neef, Jan van Drongelen.
regest_datering (op Sinte Baven dach).
regest_nb Afschrift c. 1560 (Inv.No. 717).
regest_nummer 8371395 Maart 31
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., beleent op verzoek van zijn zoon Willaem, 
graaf van Oistervant, heer Heynric van de Leck, heer van Heeswijc, als voogd van Johanna, dochter van heer Jan, heer 
van de Leck en Breda, met alle goederen en heerlijkheden in Hollant, waarmede heer Jan beleend was, behalve de 300 
oude schilden jaarlijks, die heer Jan bezat uit het rentmeesterschap van Kenemerlant en die bewezen waren op het 
goed Vroenregheest en 44 morgen land bij Delff, geheeten de Harnasch.
regest_datering (tot Reymerswale MCCC vier ende dnegentich na den lope van den Hove).
regest_nb a) Authentiek afschrift (c. 1550) (Inv.No. 717).
regest_nb b) Afschrift (c. 1550) (Inv.No. 717).
regest_nummer 8691399 October 25
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., gelast den baljuw van Zuythollant om vrouwe
Aleit, weduwe van Willem van Cronenborch, en Willem van Wendelnesse te handhaven in het bezit van de visscherij 
van Dordrechtsmonde naar de Waal.
regest_datering (Tordrecht).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1400 October 17 (Reg.No. 885).
regest_nummer 8791400 Juni 8
regest_beschrijving Broeder Willem, prior van de Karthuizers bij Sente-Gheertruydenberge, geeft vidimus van den 
brief dd. 1340 September 29 (Reg.No. 322).
regest_datering (acht dage in Wedemaent).
regest_nb Authentiek afschrift c. 1560 (Inv.No. 717).
regest_nummer 8851400 October 17
regest_beschrijving Aernt van Tricht, proost van Zinte Johanne te Utrecht, geeft vidimus van den brief dd. 1399 
October 25 (Reg.No. 869).
regest_datering (op Zinten Lucas' avont evangelist).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 717). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1400 Mei 18 (Reg.No. 
874).
regest_nummer 9161404 October 21
regest_beschrijving Willem van Drongelen Jan Gerijtsz. zoon belooft Robbrecht van Drongelen Gerijtsz., zijn oom, 
geen aanspraken te doen gelden op Almsvoet.
regest_datering (opter Elfdusent maechden dach).
regest_nb Afschrift c. 1560 (Inv.No. 717).
regest_nummer 12751430 Juni 3
regest_beschrijving Thomas Pieter Kyntsz., Aernt Samencop Gherijtsz., Geraert Bogaert, Henrick Willemsz. en 
Goidscalck Oom heer Tielmansz., schepenen in Dordrecht, oorkonden, dat Pieter Pietersz. en Dirck Dircxz. verkocht 
hebben aan mr. Everaert, den smid, 8 morgen land in Dubbelmonde.
regest_datering
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 717). Op hetzelfde blad afschrift van de akten dd. 1440 Juni 8 en 1475 December 
14 (Reg. Nos. 1427 en 1997).
regest_nummer 14271440 Juni 8
regest_beschrijving Willem van der Tijmpel Willemsz., Geraert Boghaert heer Willemsz., Adryaen Haeck Harmansz. en 
Willem Duyck Aerntsz., schepenen in Dordrecht, oorkonden, dat Jan Florensz. in erfpacht heeft gegeven aan Wouter 
Terenbroet Jansz. 10½ morgen land in Dubbelmonde.
regest_datering
regest_nb Afschrift 16e eeuw. (Inv.No. 717). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akten dd. 1430 Juni 3 
en 1475 December 14 (Reg. Nos. 1275 en 1997).
regest_nummer 15581447 Mei 27
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regest_beschrijving Philips etc., beleent Herman Vinck van Brandenburch, na opdracht door dezen, met de 
ambachtsheerlijkheid van Alblasserdam, met Subburghen en de Nesse, zooals de kinderen van Ghiessen die eertijds 
bezaten, doch die, nadat genoemde kinderen de spade op den dijk hadden gestoken, aan de Alblasserwaert is 
gekomen.
regest_datering
regest_nb Afschrift midden 16e eeuw (Inv.No. 717).
regest_nummer 16411450 September 30
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Dordrecht gelasten schout en gezworenen op de Twyntich 
Hoeven ervoor zorg te dragen, dat hun poorter Ceel Michielsz., de bakker, niet gestoord wordt in het bezit van de 
erven en moeren, die hij aldaar van zijn ouders geërfd heeft.
regest_datering (tsWoensdaichs op Sinte Baven avont).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 717). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1329 Juli 26 
(Reg.No. 207).
regest_nummer 19971475 December 14
regest_beschrijving Barthout Loenisz., Pieter Tack Jacopsz., Tielman van Amerongen heer Noydenz. en Pieter heer 
Abelsz., schepenen van Dordrecht, oorkonden, dat Claes dye Roye Aertsz. verkocht heeft aan Daneel Willemsz. 12 
morgen land in Dubbelmonde.
regest_datering
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 717). Geschreven op hetzelfde blad als de afschriften van de akten dd. 1430 Juni 3
en 1440 Juni 8 (Reg. Nos. 1275 en 1427).
regest_nummer 26741520 Maart 17
regest_beschrijving Kaerle, Roomsch koning enz., gelast den deurwaarder de aanwassen in de Verdroncken Waert, in 
bezit genomen door personen, op grond van grondbezit aldaar vóór de overstrooming, benevens de visscherijen 
aldaar in handen van de grafelijkheid te stellen om door haar verpacht te worden, en opposanten voor het Hof van 
Holland te dagvaarden, alles met uitzondering van de visscherijen ten zuiden van de Maze in de heerlijkheden, die de 
graaf van Nassou van de grafelijkheid in leen heeft.
regest_datering (Mechelen duysent vijfhondert ende negenthiene).
regest_nb Authentiek afschrift van 1551 (Inv.No. 717). Hieraan vastgehecht een afschrift van denzelfden datum van een 
instructie voor den graaf van Nassau tot het instellen van een onderzoek naar de bedoelde aanwassen en visscherijen 
dd. 1520 Maart 25, aan den voet waarvan stond, dat de graaf van Nassau den 11en April in zijn plaats had aangesteld 
den president van het Hof en den heer van Mal.
regest_nummer 26801520 October 13
regest_beschrijving Het Hof van Hollant verleent akte van willige condennatie met betrekking tot de overeenkomst 
tusschen Jacob Quequel en jonkvrouw Aechte van Zwieten, weduwe van Pieter Schaert, aangaande de nalatenschap 
van laatstgenoemde, volgens welke Jacob Quequel zal krijgen de ambachtsheerlijkheden van Heer-Oudelantsambacht
in Zwindrecht en van Wieldrecht en de visscherij in de IJssel, leenroerig aan den proost van Oudemunster te Utrecht, 
en jonkvrouw Aechte het overige.
regest_datering (in den Haige).
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 717).
regest_nummer 27631528 September 10
regest_beschrijving Frederick van Renesse, heer van Malle, en Laurens du Blioul, heer van der Saert, gecommitteerde 
raden van graaf Henric van Nassou, geven Cornelis Adriaansz. de Weerdt commissie als rechter van de dorpen, die de 
graaf in Zuythollant heeft n.l. de Hooge en de Lage Zwaluwe, Drijmmelen, Standhesen, Twintichhoeven, Almonde en 
Dubbelmonde, waarvoor hij den eed heeft afgelegd voor die van de Rekeningen te Breda.
regest_datering (Breda).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 717).
regest_nummer 28351532 Mei 6
regest_beschrijving Cornelis Mathijsz. bericht Zegel van Halveringe, rentmeester van den graaf van Nassouwen, dat de
jonkvrouwen Scaerts en van Leuwesteyn tegen vergoeding afstand willen doen van hun rechten op de visscherij in de 
Leck, en waarschuwt als gemachtigde van den rentmeester Crispijn van Buschuysen, door de Rekenkamer belast met 
het toezicht op 'skeizers visscherijen in Zuythollant, dat er in de visscherij van de Mandemakers 8 of 10 fuiken over de 
halve Maes uitsteken, waarover de heer van Giessenburch zich beklaagd heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717).
regest_nummer 28401532 Juli 23
regest_beschrijving Cornelis Thomas bericht den griffier te Breda, dat de visschers van Slydrecht hun fuiken steken aan
deze zijde van de Maese, dus in de wateren van den prins van Oranje, en verzoekt hierin na overleg met den heer van 
Mal en de Rekenkamer te voorzien en een dag te noemen, waarop de visschers persoonlijk aan de Rekenkamer verslag
kunnen komen doen.
regest_datering (desen Dijnsdach na Magdalena).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717).
regest_nummer 29181536 April 6
regest_beschrijving Mr. Steven van den Berghe, raad, en Seger van Halveringen, rentmeester van den graaf van 
Nassouwen, vragen, na debat, de klachten van de Rekenkamer tegen de visschers van den Berge op schrift.
regest_datering (in der camere van der Rekeningen in den Hage XVc ende XXXV stilo curie Hollandie).
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regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 717).
regest_nb b) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 717).
regest_nb c) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 717).
regest_nummer 29201536 April 17
regest_beschrijving De Rekenkamer in den Haghe verzoekt den graaf van Nassouwen credentie te verleenen aan mr. 
Reynier Brundt, raad, Crispijn van Boschuysen, rentmeester van Zuythollant, en Geraerdt van Renoy, auditeur, 
gezonden om de klachten van 's keizers visschers over nieuwigheden, door de visschers van den graaf ingevoerd op de 
Maze, over te brengen, nu de mededeeling van die klachten aan 's graven raad, mr. Steven van den Berghe, zonder 
gevolg is gebleven.
regest_datering (in der camere van der Rekeningen in den Hage).
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 717).
regest_nb b) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 717).
regest_nb c) Afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 29491538 Februari 18
regest_beschrijving De koningin van Hongriën, Bohemen etc., regente en gouvernante, beveelt den rentmeester-
generaal van Zuythollant om de ambachtsheerlijkheid Wieldrecht, waardoor sinds de inundatie de vroonvisch, steur, 
zalm en elft van zee in de Verdroncken Wairdt komt, voor den keizer te koopen van den eigenaar Jacob Quekel, baljuw 
van Zuythollandt, en wanneer bij onderzoek blijkt, dat het ambacht leenroerig is aan den heer van Zevenbergen, de 
leenplicht af te koopen.
regest_datering (Bruessel XVc zevenendertich).
regest_nb Afschrift (1560?) (Inv.No. 717). Hieraan vastgehecht het stuk van 1538 (Reg.No. 2973).
regest_nummer 2973-1538
regest_beschrijving Leenmannen van Holland oorkonden, dat Jacob Quekel Jacobsz. tegen schadevergoeding het 
ambacht Wieldrecht ten behoeve van den keizer heeft afgestaan.
regest_datering
regest_nb Minuut? (Inv.No. 717). Vastgehecht aan de akte dd. 1538 Februari 18 (Reg.No. 2949).
regest_nummer 30261541 October 17
regest_beschrijving Pieter du Breul, Jasper van Hoghelande, Gerard Renoy en Pieter van Sinte Pieters, op verzoek van 
den bisschop van Luyck door den keizer gecommitteerd tot het bepalen van de grens tusschen Zevenbergen met 
Zuythollant eener-, en Stryen anderzijds, en tot de conclusie gekomen, dat het daartoe noodig is, de grens tusschen 
Zevenbergen eener-, en de Nyeuwervaert en de Zwaluwe anderzijds, te kennen, verzoeken den prins van Oraingiën 
iemand te zenden met instructie tot vaststelling van die grens.
regest_datering (Dordrecht).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717).
regest_nummer 30271541 October 18
regest_beschrijving De prins van Oranje antwoordt op den brief van den 17en (Reg.No. 3026), dat het seizoen thans 
ongeschikt is en dat degenen, die deze zaak eerder voor hem behandeld hebben, nu niet beschikbaar zijn.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 717).
regest_nummer 30461542 vóór April
regest_beschrijving De prins van Oranges verzoekt de landvoogdes een einde te maken aan de verpachting van de 
visscherij te Wieldrecht, omdat de keizer en hijzelf daardoor 2000 carolusguldens jaarlijks schade lijden, doordat de 
visscherij onbegrensd is en de visschers hun netten in de visscherij van Dordrecht zoowel als in die van de Zwaluwe 
kunnen brengen, en biedt vergoeding van de pachtsom aan, welke 13 gulden per jaar bedraagt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717). In margine beschikking dd. 1542 April 3; daaronder advies van den 
rentmeester van Zuid-Holland dd. 1542 April 4 en in dorso advies van die van de Financiën van denzelfden datum (Reg.
Nos. 3047 en 3048).
regest_nummer 30471542 April 4
regest_beschrijving De rentmeester van Zuythollant adviseert om commissarissen van de visscherijen en aanwassen in
Zuythollant schriftelijk advies te doen uitbrengen over de zaak, vermeld in het rekest dd. (1542 vóór April 3) (Reg.No. 
3046).
regest_datering (XVc een ende veertich voor Paesschen).
regest_nb Geschreven op de marge van bovengenoemd rekest (reg. no. 3046).
regest_nummer 30481542 April 4
regest_beschrijving Hoofden, tresorier-generaal en commiezen van de financiën beslissen, dat het rekest, op welks 
rugzijde dit geschreven is (Reg.No. 3046), in handen gesteld moet worden van commissarissen van de visscherijen en 
aanwassen van Zuythollande, die schriftelijk advies moeten uitbrengen aan de Rekenkamer in la Haye, die het met 
haar eigen advies aan de koningin terug moet zenden.
regest_datering (Bruxelles XVcXLI avant Pasques).
regest_nb Geschreven in dorso van het rekest dd. (1542 vóór April 3) (Reg.No. 3046).
regest_nummer 30511542 April
regest_beschrijving Jehan van Renesse schrijft den prins van Oraenges Nassou over een bezoek aan diens aanwassen 
te Steenberghes; een onderhoud met den abt van Tongerloo e.a. over de nieuwe vaart en het betalen van lastgeld 
daarop; over het hoofd, door die van Berghes ten onrechte en tot schade gemaakt in de rivier van Rosendael; over de 
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grenzen van de visscherij van den prins en die van de grafelijkheid; over de rekening van den kastelein van de Nievaert 
als burgemeester, die niet gereed is gekomen, daar hij sinds Paaschen de wacht houdt bij de visscherij op bevel van 's 
prinsen raad; dat hij zal berichten, wie geschikt zijn voor de wet te Breda, en een instructie zal opstellen voor hemzelf 
en mr. Estienne (van den Berg) om naar Vyanden te gaan voor het afhooren van de rekeningen.
regest_datering (Steenberghes).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717).
regest_nummer 30531542 Mei 18
regest_beschrijving Marie, koningin-weduwe van Hongrie, Boheme etc., voogdes, gelast mrs. Pierre du Bruel, raad en 
advocaat-fiscaal van den Grooten Raad, Jasper van Hoogelande, raad, en mr. Pierre de Sancto Petro, secretaris in 
Hollande, na inzage van hetgeen zij aan den Geheimen Raad hebben geschreven over de grenzen van Wieldrecht, om 
met of zonder dienaren van den prins van Orenges de grenzen vast te stellen, te zorgen, dat de pachters van den keizer
niet worden lastig gevallen en, wanneer zij het niet eens kunnen worden, een rapport in te leveren.
regest_datering (Anvers).
regest_nb Authentiek afschrift van 1554 (Inv.No. 717).
regest_nummer 30541542 Mei 20
regest_beschrijving Pieter du Breul, Jasper van Hogelanden, Gerard Renoy en P(ieter) van Sinte Pieters verzoeken, 
namens den keizer, René van Chalon, prins van Oraingien, gedeputeerden te zenden naar Sint-Geertruydenberghe om 
de grens te bepalen van de visscherij te Wieldrecht, gelegen tusschen de halve Maze, het ambacht van Wede en 
Brouck, Twintichhoeven en het land van Putte, daar visschers van den keizer zijn lastig gevallen door dienaren van den 
prins.
regest_datering (Dordrecht).
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 717).
regest_nb b) Afschrift in het verbaal (Inv.No. 717).
regest_nb c) Afschrift in het verbaal (Inv.No. 717).
regest_nummer 30551542 Mei 22
regest_beschrijving René van Chalon bericht Pierre du Bruel en Jaspar van Hooghelande, raden, Geerart van Renoy, 
raad en rekenmeester in Hollande, en Pierre de Sainct Pierre, secretaris van den keizer, dat hij, wegens bevel van de 
koningin om morgen in Gand te zijn, Donderdag niet te Saincte-Geertrudenberg kan komen, doch den heer van Mal en
anderen van zijn raad heeft gemachtigd.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 30561542 Mei 25
regest_beschrijving Commissarissen van den keizer komen overeen met commissarissen van den prins van Orangiën 
tengevolge van den hinder, door dienaren van den prins aan visschers van den keizer uit Wieldrecht aangedaan, dat 's 
keizers visschers zullen visschen oostwaarts van een zekere sloot tot op de uiterste grens van de Laghe Zwaluwe, 
totdat betere inlichtingen verkregen zijn over de grens tusschen Wieldrecht en Twintichhoeven.
regest_datering
regest_nb Concept (Inv.No. 717).
regest_nummer 30571542 Mei 25
regest_beschrijving De commissaris(sen) vanwege den keizer en de gedeputeerden van den prins van Oraengiën, uit 
hoofde van zijn heerlijkheid de Nyeuwervaert, komen overeen, dat Reyer van Nesse in de visscherij van Wieldrecht 
visschen zal oostwaarts van de grens tusschen de banken van den keizer en het Wildelandt, dat tot de Nyeuwervaert 
behoort, totdat betere inlichtingen verkregen zullen zijn over de grens tusschen Wieldrecht en Twintichhoeven.
regest_datering
regest_nb a) Afschrift midden 16e eeuw (Inv.No. 717).
regest_nb b) Authentiek afschrift midden 16e eeuw (Inv.No. 717).
regest_nummer 31361547 April 30
regest_beschrijving Kaerle, keizer etc., geeft mr. Cornelis Suys, raad in Hollandt, op klachter van den procureur-
generaal, last om de visschers van Sinte-Geertruydenberge en Drimmelen, visschende in de Verdroncken Wairdt 
bezuiden de halve Mase, te verbieden afleidingen aan hun steeken te maken langer dan 3 einden, ieder lang 3 roeden, 
of andere nieuwigheden in te voeren.
regest_datering (Gent).
regest_nb a) Authentiek afschrift (Inv.No. 717).
regest_nb b) Opgenomen in een verbal van Corn. Suys van zijn onderzoek en de uitvoering van zijn commissie van 23 
Mei – 2 Juni (Inv.No. 717). Met mededeeling, dat 13 Juli Joost Jacobsz., procureur van den prins van Oranje, hem 
gevraagd heeft, een dag te bepalen tot het hooren van eisch, hetgeen op 26 Juli zal plaats hebben.
regest_nummer 31381547 Mei 19
regest_beschrijving Cornelis Zuys, raad, gelast, ingevolge zijn commissie dd. 1547 April 30 (Reg.No. 3136) den 
deurwaarder Dirck Adriaensz. om eenige inwoners van Sinte-Geertruydenberge en Drimmelen te dagvaarden tegen 23
Mei e.k. te Dordrecht in de herberg van Cronenburch met opdracht, tevens tot exploit aan die van den prins van 
Oraengnen.
regest_datering (in den Haghe).
regest_nb Gelijktijdig authentiek afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 31391547 Mei 20
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regest_beschrijving Dirck Adriaensz., deurwaarder, bericht heer Johan van Renesse, ridder, heer van Manny en Male, 
en mr. Steven van den Berch, raden van den prins van Oraengniën, dat hij, ingevolge commissie, waarvan afschrift 
hierbij is ingesloten, eenige inwoners van Sinte-Geertruydenberghe, visschers op de zuidzijde van de Mase, heeft 
gedagvaard op 23 Mei te Dordrecht voor mr. Cornelis Zuys, raad, als commissaris van den keizer, met verzoek daar 
eveneens aanwezig te willen zijn.
regest_datering (Sint-Geertruydenberghe).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717).
regest_nummer 31461547 Augustus 11
regest_beschrijving De heer van Beveren, van der Veer, Vlissingen, Brouwershaven, Duvelant etc., stadhouder, en 
raden over Hollant enz. gelasten den deurwaarder de heeren van Corbaron en van Merode als voogden van den prins 
van Oraingnen te dagvaarden wegens het plaatsen van steeken, schuttingen en fuiken door pachters van den prins in 
de Verdroncken Waert ten zuiden van de Mase, hoewel den graaf van Hollant alle wateren met de opbrengst 
toebehooren.
regest_datering (in den Haige).
regest_nb Afschrift in triplo (Inv.No. 717). Aan den voet van het blad mededeeling dd. 2 Juli 1548, geteekend Heynricxz.,
dat de publicatie te Geertruidenberg heeft plaats gehad en de dag bepaald is op 23 Juli 1548. Op een der afschr. tevens 
mededeeling van den deurwaarder Dirck Adriaensz., dat hij op heden, 3 September 1548, tevergeefs den procureur-
generaal van het Hof heeft opgeroepen.
regest_nummer 3152-1547
regest_beschrijving De koningin-regentes beveelt op verzoek van de heeren van Merode en Corbaron, voogden van 
den prins van Orengen, dat, hangende het proces over de grenzen van de visscherij, de rentmeester-generaal van 
Zuythollant elk jaar vóór half Maart 3 van de oudste visschers uit den Dortschen waart en 3 uit Geertruydenberge, 
Drijmmelen of daaromtrent, geen deel hebbende in de visscherij, kiezen zal, om de grens aan te geven tusschen de 
visscherijen benoorden en bezuiden de halve Maze, en verbiedt den visschers van den prins hun afleidingen langer te 
maken dan 3 einden elk van 3 roeden.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 31641548 April 5
regest_beschrijving Kaerle, keizer etc., geeft op een klacht van den procureur-generaal, mr. Cornelis Suys, raad in 
Hollandt, last om Aertgen Crommenie te bevelen de steken, door hem gezet bij Aleusen en Houckenisse, weg te 
nemen.
regest_datering (Bruessel naer Paesschen).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 31651548 April 14
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Sinte-Geertruydenberge oorkonden, dat een aantal 
personen getuigd heeft, dat Aert Cornelisz. op de zuidzijde van de Maas, dus in het water van den prins vazn 
Arraengyen, gevischt heeft.
regest_datering (nae Paesschen).
regest_nb Oorspr. op papier. Met opgedrukt zegel van de stad onder papieren ruit (Inv.No. 717).
regest_nummer 31661548 April 15
regest_beschrijving Cornelis Suys, raad in Hollant, stelt den heer van Maigny, Malle etc., mr. Hughe van Mabuze en 
Raphael van Bruheze, raden van den prins van Oraegnien, ermede in kennis, dat hem door den procureur-generaal van
Hollant ter afdoening een mandement penaal is ter hand gesteld van den 5en dezer maand, naar aanleiding van het 
zetten door Aertgen Crommenye, visscher van den Bergh, van eenige steeken aan de zuidzijde van de Maze bij Aleuse 
en Houckenisse ten nadeele van den keizer, en verzoekt hen, voor het geval, dat zij vooraf met hem over de zaak willen
spreken, te Dordrecht te komen.
regest_datering (Dordrecht naer Paesschen).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717).
regest_nummer 31741548 Juli 2
regest_beschrijving Matheus Heynricxsz. Bouwins, deurwaarder van het Hof van Hollant, zendt Claude Bouton, heer 
van Corbaron, voogd van den prins van Orangnen, hierbij ingesloten een afschrift van het mandement dd. 1547 
Augustus 11 (Reg.No. 3146), dat door hem 2 Juli l.l. te Sinte-Geertrudenberge in het openbaar is voorgelezen.
regest_datering (in den Haige in Hollant).
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 717).
regest_nb b) Dubbel, gericht aan Johan de Merode, medevoogd (Inv.No. 717).
regest_nummer 31761548 September 25
regest_beschrijving De substituut van den procureur-generaal van het Hof van Hollandt namens den keizer, impetrant,
eischt, dat den prins van Orangen, gedaagde, verboden zal worden, te visschen in de Verdroncken Waert ten Zuiden 
van de Maese of elders en dat deze zal gedoogen, dat de visscherijen, van zijnentwege bevischt, verhuurd zullen 
worden door den keizer als graaf van Hollandt, en dat bij voortgezette procedure hetzelfde zal gelden voor de 
vroonvisch, waarop Joost Jacopsz., procureur van den prins, 14 dagen beraad heeft gevraagd.
regest_datering (in den Haige).
regest_nb a) Akte op papier, afgegeven door den secretaris W. v. Dam.
regest_nb b) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 32021550 Maart 7
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regest_beschrijving Clays Cornelis Claysz. en Adriaen Jansz. van Bavel, schepenen op de Leege Zwalue onder den 
keizer, oorkonden, op verzoek van Cornelis Doemaesz., schout van de Hooge Zwaluwe, dat verschillende personen 
getuigd hebben, dat zij 30 jaar geleden van wege den graaf van Nassouwen bevischt hebben de wateren, die nu (van 
wiens wege weten zij niet), bestoken zijn noordwaarts naar Dordt toe, tot waar nu de uiterste staken staan.
regest_datering (Ludicx).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717). Met opgedrukt zegel van Adriaen Peetersz. van den Corput, schout van Lage 
Zwaluwe, in groene was. In dorso: "Aangaende den steeck genoempt de Else onder XX hoeven. Ende hieraf is noch een
andere meer geëxtendeerde certificatie inde lade van de ambachten van Almonde, Dubbelmonde etc.".
regest_nummer 32031550 Maart 20
regest_beschrijving Anthuenis de la Ruyelle, rentmeester van de visscherijen van den prins van Orangiën in 
Standthaze, Dryemelen, Almonde, Dubbelmonde en Twintichhoeven, bericht, dat hij, op een klacht van Aert Cornelis 
alias Crommenye over de visschers van den keizer, visschende op de noordzijde van de Maze op Alleysen, die hem 
door hun te lange schuttingen het visschen onmogelijk maken, een onderzoek ter plaatse heeft ingesteld en de klacht 
gegrond heeft bevonden.
regest_datering (luydick stijl).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717).
regest_nummer 32041550 April 24
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Synt-Geertruydenberge oorkonden, dat 6 gezworen 
meters van de visscherij van den prins van Oeraengie en een aantal visschers, na een onderzoek ter plaatse, onder 
eede hebben verklaard, dat de 9 einden schutting boven, en de 5 beneden in den steek van Aert Cornelisz. 
Crommenye, die door den deurwaarder van den rentmeester van Suythollant onlangs zijn afgehouwen, niet buiten de 
halve Maese overstaken.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717). Met opgedrukt zegel ten zaken onder papieren ruit.
regest_nummer 32751552 September 9
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Sinte-Gertruydenberge oorkonden, dat de gezworen 
meters van de visscherijen van den prins van Oraengiën in de Verdroncken Waert hebben verklaard, dat zij, ingevolge 
een brief van den rentmeester van Suythollandt, den 3en September bij den Grootkens steek geweest zijn om met een 
tiental personen uit Slydrecht den loop van de Mase te bepalen, en dat genoemde personen verklaarden, daartoe niet 
gelast te zijn.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717). Met opgedrukt zegel van de stad onder papieren ruit.
regest_nummer 32791553 Maart 1
regest_beschrijving De Rekenkamer in den Hage antwoordt den Raad van den prins van Oraingnen op diens verzoek 
om de visschers van den prins in het komende seizoen niet te hinderen, gelijk den vorigen zomer is geschied, dat zij 
geen redenen kunnen vinden anders te handelen, dan zij toen gedaan hebben, toen zij bovendien den Grootkens steek
hebben gelaten, zooals (Aert) Crommenye zelf die gesteld had.
regest_datering (XVc LII stilo curie Hollandie).
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 717).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 32821553 Maart 11
regest_beschrijving Guillaume de Nassau beklaagt er zich bij de Rekenkamer in Hollande over, dat de certificatie (over 
den loop van de halve Maas) is gegeven bij advies van de gecommitteerden Suys, de Werdt en Rennoy, zonder dat 
partij daarbij tegenwoordig was, en eischt een zoo spoedig mogelijke definitieve beslissing in tegenwoordigheid van 
partij, getuigen gehoord.
regest_datering (Brucelles 1553 Liège).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717). Met sluitzegel van den prins onder papier.
regest_nummer 32831553 Maart 16
regest_beschrijving De Rekenkamer in Holland antwoordt den prins van Oraignen op diens brief van den 11en Maart; 
zet uiteen, hetgeen gebeurd is met de visscherij in den Grootkens steek, en belooft ervoor te zullen zorgen, dat zoo 
spoedig mogelijk een bijeenkomst ter plaatse gehouden zal worden van afgevaardigden van beide partijen.
regest_datering (XVcLII).
regest_nb Minuut (Inv.No. 717).
regest_nummer 32861553 Juni 20
regest_beschrijving Wouter Cornelisz. en Dirck Gerit Dircxz., schepenen van Sinte-Gertruydenberge, oorkonden, dat 
Aert Cornelisz. Crommeny onder eede heeft verklaard, dat hij in het jaar 1552 op een aanschrijving van een zekeren 
Adriaen Adriaensz. Smeken 8 van de 9 schuttingen ten noorden van den Grootkens steek heeft opgetrokken, niet 
omdat ze over de halve Maze stonden, doch uit angst voor vernieling, zooals in 1546 en 1550 geschied is, en dat zijn 
zoon Jacop, vervolgd door visschers van Aluysen, hetzelfde heeft gedaan, hoewel hij de grens niet had overschreden, 
wat deze eveneens onder eede bevestigt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717). Met opgedrukte zegels van de schepenen onder papieren ruit.
regest_nummer 32871553 Juni 23
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regest_beschrijving Guillaume de Nassau, na een maandenlang verblijf te Bruxelles terug te Breda, antwoordt de 
Rekenkamer in Hollande op een schrijven dd. 16 Maart (Reg.No. 3283), dat hij verwonderd is over het optreden van 
den rentmeester van Zuytholland, te meer nu dat gebeurt onder voorgeven van bescherming van de rechten van den 
keizer, onder wiens souvereine voogdij hij in zijn jeugd gestaan heeft; dat hij de Rekenkamer voldoende gegevens 
verschaft heeft om in het begin van het jaar een einde aan de kwestie te maken; hij verzoekt ingelicht te worden over 
de nieuwe pretensies van den rentmeester, voordat ook dit seizoen wederom verloopen zal zijn, en geeft dezen brief 
aan zijn rentmeester van Oesterhout en zijn raden in la Haye mede om hem nader toe te lichten; het zou hem spijten, 
als hij zich bij den keizer of de koningin zou moeten beklagen over sommige van 's keizers ambtenaren.
regest_datering (Breda).
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 717). Met sluitzegel van den prins onder papier.
regest_nb b) Authentiek gelijktijdig afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 32981553 October 6
regest_beschrijving De Rekenkamer in de Hage antwoordt den prins van Oraengnen, dat zij eerst nu zijn brief dd. 23 
Juni l.l. (Reg.No. 3287) hebben ontvangen, zoodat een bijeenkomst ter plaatse nu uitgesteld moet worden tot het 
volgende seizoen; dat zij overigens op 's prinsen klacht niet kunnen antwoorden wegens ziekte van den rentmeester 
van Zuythollandt.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 717).
regest_nummer 33001553 October 20
regest_beschrijving Guillaume de Nassau beklaagt zich bij de Rekenkamer van Holland over het voortdurend uitstellen
van de zaak over de visscherij en deelt mede, dat hij in het komende seizoen zal doen visschen op de plaatsen, waaruit 
hij nu verdreven is.
regest_datering (Breda).
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 717). Met sluitzegel onder papier.
regest_nb b) Authentiek afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 33351556 April 25
regest_beschrijving Adrien de Rantre zendt mr. Hugues Maubus, raad van den prins van Oranges, een uittreksel uit het 
vonnis, den 24en April uitgesproken in appèl tusschen den prins en den procureur-generaal van Hollande, 
inhoudende, dat het appèl ongegrond is en de uitspraak van het Hof van Hollande effect zal sorteeren, totdat er door 
ruil van de visscherij of anderszins een regeling gevonden zal worden, en dit zonder prejudicie van het petitoir.
regest_datering (Malines).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717). Ingesloten bij een begeleidend schrijven van Jan van Berch.
regest_nummer 33481557 Mei 31
regest_beschrijving Hoofden, tresorier-generaal en commiezen van de Financiën verzoeken (de Rekenkamer in 
Holland?) onder toezending van een rekest van den prins van Orenges aan den koning, een instructie samen te stellen 
voor de commissarissen tot het maken van de scheiding in de Verdronken Weerdt, zooals in het rekest gevraagd 
wordt, en waartoe zijn aangesteld Joachim Hontzocht, raad en mr. van de rekesten in den Geheimen Raad, mr. Jan 
Bairt idem van den Grooten Raad, mr. Airnt Sasbout, Cornille van Weldam en Franck van den Berghe, raden in 
Hollande, en den prins te verzoeken, op een vast te stellen dag zijn gedeputeerden ter plaatse te zenden.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 33591558 vóór Juni 16
regest_beschrijving De prins van Oranges verzoekt hoofden, tresorier-generaal en commiezen van de Financiën om 
mr. Everard Nicolai, president van den Grooten Raad te Malines, mr. Gerart Renoy, lid van de Rekenkamer in Hollande, 
en den procureur-generaal van Hollande te continueeren als commissarissen tot begrenzing van de halve Maas in de 
Verdroncken Waert langs Stanthasen, Drijmmelen, Almonde, Dubbelmonde en Twintichhoven, daar zij het meest ter 
zake kundig zijn en de president eertijds ook de grenzen van Alluysen en Almsvoet heeft vastgesteld.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717). In margine beschikking dd. 1558 Juni 16, inhoudende, dat aan het verzoek 
niet voldaan kan worden en dat gecommitteerd zijn mr. Joachim Honzocht, geheime raad van den koning, mr. 
Sasboult, raad, mr. Gerart Renoy, rekenmeester in Holland, en de procureur-generaal.
regest_nummer 33821561 April 23
regest_beschrijving Wouter Mattijsz. en Wouter Cornelisz., schepenen van Sinte-Geertruydenberge, oorkonden, dat 
Anthonis Joosten, schout, en Aert Geritsz., bode aldaar, op verzoek van den baljuw van Zuythollant bevestigen, dat 
Joachim Gyselijns geweigerd heeft om tot den middag te wachten op de komst van de Staten, die den baljuw te 
spreken hadden over de rekening, hoewel de baljuw hem door den bode het bevel daartoe had laten overbrengen en 
de schout den baljuw plaats gegund had, om hem daar vast te houden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717). Met opgedrukte zegels onder papieren ruit van de beide schepenen.
regest_nummer 33831561 April 24
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Sinte-Geertruydenberge oorkonden, dat Adriaen Reynen, 
burgemeesters aldaar, heeft bevestigd, dat de schout Anthonis Joosten den baljuw van Zuythollant, die ten huize van 
Jacques Scollen "in den Wildeman" verbleef, informatie aangaande de zaak van de visscherij van den prins van 
Oraengiën had gevraagd en van den baljuw, die om dezelfde reden daar gekomen was, gekregen had; dat Joachim 
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Gyselijns Jacques Scollem met een geladen "fuickroeyer" gedreigd had, waarop de baljuw, na weigering door den 
schout om zulks te doen, hem had gearresteerd, nadat de schout hem tot den middag plaats had gegund, om hem 
vast te houden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 717). Met opgedrukt zegel onder papieren ruit.
regest_nummer 33851561 Juli 21
regest_beschrijving De hertogin van Parma en Plaisance, regentes en gouvernante in de landen van herwaartsover, 
doet uitspraak over de grenzen van de ambachtsheerlijkheden Stanthazen, Drimmelen, Almonde, Dubbelmonde en 
Twintich Hoeven, totdat betere inlichtingen gegeven zullen worden over de grens van Twintich Hoeven en Wieldrecht 
en van de halve Maze, behoudens de scheiding, tusschen de visscherij van den keizer en die van den prins van 
Orangiën te Wieldrecht in 1542 gemaakt, en onverminderd het recht van de grafelijkheid op den aanwas, onder protest
van den prins van Oranje.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 717).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 717).
regest_nb c) Afschrift (1561) (Inv.No. 718).
regest_nummer 1261315 April 2
regest_beschrijving Beatrice, vrouwe van Putthe, burggravin van Ghend, verkoopt met toestemming van haar moeder 
Alijt, vrouwe van Putthe en Striene, en van haar echtgenoot Hughe van Zottenghem, burggraaf van Ghend, aan heer 
Daniel van der Marewede, ridder, een stuk land, geheeten de Camp bij de Nieuwe kerk in Dordrecht.
regest_datering ('s Wonsdaghes na Beloken Paeschen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 717). De zegels van Beatrice, Alijt en Hughe van Zottenghem verloren.
regest_nummer 3221340 September 29
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynegouwen, Hollant enz., beleent Clais Gherardsz. van Wijldrecht met het 
ambacht van Raemsdonc, met het veer en de visscherij te Donghen, zooals hij die tot nog toe gehouden heeft en met 
het ambacht van 20 hoeven moer ten westen van Loenremere, geheeten de Spranghe, behoudens 8 pond hollandsch 
jaarlijks daaruit.
regest_datering (Berghen in Heynegouwen op Sente Michiels dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 717). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1400 Juni 8 (Reg.No. 879).
regest_nummer 7541382 October 1
regest_beschrijving Willem, heer van Oesterhout, geeft aan Daneel, zoon van zijn (moeders) broeder, Jan van den 
Poele, het ambacht van Raemsdonc, leen van den graaf van Hollandt, zooals hij dat van Willem van Raemsdonc heeft 
gekocht, dus met uitzondering van het veer tegenover Wijfvliet, dat Willem van Raemsdonc zich heeft voorbehouden 
als achterleen, en verzoekt toestemming van hertog Aelbrecht van Beieren enz.
regest_datering (sWoensdaghes na Sente Michiels dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 717). Met geheim zegel van den oorkonder in groene was. Met transfix dd. 1382 October 3
(Reg.No. 756).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 7561382 October 3
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog van Beyeren, ruwaard van Holland enz., geeft zijn toestemming tot de gift van 
het ambacht van Raemsdonc door Willem, heer van Oesterhout, aan zijn neef Daneel heer Jansz. van den Poele, 
vermeld in den brief dd. 1382 October 1 (Reg.No. 754), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (tot Sente-Gheertrudenberghe des Vridaechs na Sente Michiels dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 717). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 8731400 Mei 8
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., en Willem van Beyeren, graaf van Oystervant,
wijzen aan vrouwe Alijt van de Merwede, weduwe van Willem van Cronenborch, en Willem van Wendelsnesse de 
visscherij van Dordrechsmonde tot den Wael toe, totdat Aernt van der Mijl met brieven bewezen zal hebben, dat hij er 
meer recht op heeft.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1400 Mei 18 (Reg.No. 874).
regest_nummer 8741400 Mei 18
regest_beschrijving Jan, heer van Cronenborch en Loenen, kastelein van Huesden, geeft vidimus van den brief dd. 
1400 Mei 8 (Reg.No. 873).
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 717). Met zegel van den oorkonder in groene was, weinig geschonden.
regest_nb b) Afschrift op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1400 October 17 (Reg.No. 885).
regest_nummer 21841490 Mei 17
regest_beschrijving Het Hof van Hollant, uitspraak doende tusschen schout en gezworenen van Drymmelen, den 
baljuw van Zuythollant en de stad Dordrecht eener-, en Florijs van Nijspen, kastelein (van St.-Geertruidenberg) en 
substituut van graaf Engebrecht van Nassouwe anderzijds, vergunt den graaf van Nassouw zich te voegen, van welke 
uitspraak diens procureur Jan Jansz. in appèl is gegaan.
regest_datering (in den Haghe).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 717).
regest_nummer 21851490 Juni 3
regest_beschrijving Maximiliaen, Roomsch koning enz., gelast den deurwaarder, op verzoek van zijn raad en eersten 
kamerling, den heer van Nassouw, appellant, het Hof van Holland voor den Grooten Raad te dagen naar aanleiding 
van het vonnis, gewezen in het proces tusschen Floris van Nyspen, stadhouder van den kastelein van den heer van 
Nassouw te Sinte-Gertrudenberghe eener-, en de stad Dordrecht, den baljuw van Zuyt-Hollant en Drymmelen 
anderzijds, welke laatste drie eveneens gedagvaard moeten worden.
regest_datering (Mechelen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 717). Met rest van het zegel met contrazegel van den oorkonder in roode was. Hieraan 
vastgehecht het relaas van den deurwaarder dd. 26 Juni (Reg.No. 2188).
regest_nummer 21881490 Juni 26
regest_beschrijving Jacob Adriaensz., deurwaarder, bericht den Grooten Raad, dat hij voldaan heeft aan de opdracht, 
vermeld in den brief dd. 1490 Juni 3 (Reg.No. 2185), waaraan deze is vastgehecht, en dat de dag bepaald is op 20 Juli.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 717). Met handteekening van den deurwaarder.
regest_nummer 29341537 Augustus 6
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassau enz., heer van Breda enz., Diest, Grimbergen enz., verlengt de 
commissie voor Joost Jacopsz. als zijn procureur voor het Hof van Holland en geeft hem tevens commissie als 
zoodanig voor het Leenhof.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 717). Met weinig geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 32691552 Juni 30
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Sinte-Gertruydenberge oorkonden, dat 6 gezworen 
meters van de visscherijen van den prins van Oraengiën in de Verdronken Waard op bevel van mr. Cornelis Zuys, raad, 
en Gerardt van Renoy, rekenmeester van Hollandt, in tegenwoordigheid van Huyge Maubuys, raad, en Michiel Piggen, 
griffier van den prins, de plaats hebben aangewezen, waar oudtijds bij den Grootkens steek het diep van de Mase liep, 
hetgeen een andere plaats is, dan die van Sliedrecht daarvoor hadden afgebakend.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 717). Met afgesleten zegels van de stad en van Cornelis van Gale en Willem Hey, schepenen, 
in groene was.
regest_nummer 32761552 December 26
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Sinte-Gertruydenberge oorkonden, dat verschillende 
persoonen getuigenis hebben afgelegd aangaande de begrenzing van den Middelsteek tusschen de Amer en de halve 
Mase tegenover Aluysen.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 717). Met afgesleten zegel van de stad en van den schepen Jan Cornelisz. en rest van dat 
van den schepen Cornelis van Galen in groene was.
regest_nb b) Authentiek afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 33871561 Augustus 31
regest_beschrijving Hoofden, tresorier-generaal en gecommitteerden van de Financiën verlengen met een termijn van
6 jaar de pacht, die Adriaen Adriaensz. alias Smeecken heeft aan een zekere visscherij en vogelarij aan de Oostplate 
tusschen Dubbeldam en Wieldrecht.
regest_datering (Bruesel).
regest_nb Afschrift van 1564 (Inv.No. 718).
regest_nummer 34031563 Augustus 7
regest_beschrijving De Rekenkamer in Hollant verzoekt de Rekenkamer van den prins van Orangiën een dag te 
bepalen, waarop de procureur-generaal van het Hof en de heer van Spijck, Gerard van Renoy, rekenmeester, met 
gecommitteerden harerzijds tot een overeenkomst kunnen komen volgens concept van November l.l. tot het maken 
van een nieuwe sluis en sluisvliet tusschen de Laege en de Hooge Zwaeluwe, op welken dag zij dan tevens gelegenheid
zullen hebben, om de visscherijen op de Maze te begrenzen door het doen zinken van steenen.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 718).
regest_nb b) Afschrift, ingesloten bij een begeleidend verzoek om advies van de raden Piggen en Vogelsanck aan den 
Raad te Breda dd. 1563 Augustus 18.
regest_nummer 34051563 Augustus 20
regest_beschrijving De Rekenkamer in den Hage schrijft aan de Rekenkamer van den prins van Oraengiën, dat zij aan 
die van de Financiën een verdere authorisatie heeft verzocht tot het doen zinken van de steenen ter begrenzing van de 
visscherijen.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 718).
regest_nummer 34071563 September 15
regest_beschrijving De Rekenkamer in den Hage schrijft aan de raden van den prins van Orangiën, dat zij antwoord 
ontvangen hebben van die van de Financiën en een nieuwe commissie van het Hof op mr. Regnier Moens, procureur-
generaal bij dat Hof, en Gerard van Rennoy, rekenmeester, die zich den 27en dezer te Sinte-Geertruydenberge zullen 
bevinden tot bepaling van de Halve Mase.
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regest_datering (in der camere van de Rekeningen in den Hage).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 718).
regest_nummer 34081563 September 18
regest_beschrijving De Rekenkamer van den prins van Oraengiën meldt de Rekenkamer in den Hage, dat zij den 27en 
dezer te Sinte-Geertruydenberghe zullen komen voor de zinking van de steenen ter halver Maese.
regest_datering (in der cameren van den Raide ende Rekeningen tot Breda).
regest_nb Afschrift op papier (Inv.No. 718).
regest_nummer 34161564 Juni 18
regest_beschrijving De koning gelast het Hof van Hollant, een verbod af te kondigen tegen het in bezit nemen of 
gebruiken van aanwassen in de Verdroncken Waert.
regest_datering (Brussel).
regest_nb Afschrift van een afschrift 1564 (Inv.No. 718). In margine staat, geschreven door den griffier Piggen, dat de 
prins van Oranje den 15en Juni met den graaf van Horne, den heer van Montigny e.a. naar Luxemburg is gegaan voor 
het doopfeest van een kind van den graaf van Mansfeldt.
regest_nummer 34881570 Maart 18
regest_beschrijving Jan Ree van Utrecht schrijft aan gouverneur en raden van den koning te Breda, dat de wethouders 
van Antwerpen schorsing hebben beloofd van de uitvoering van de onlangs gegeven sententie tot belasting van zalm 
en andere visch tot 14 dagen na Paschen, binnen welken tijd zij met gedeputeerden van den raad te Breda en van de 
stad Dordrecht tot een overeenkomst zullen trachten te komen.
regest_datering (Antwerpen).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 727).
regest_nummer 34891570 Maart 25
regest_beschrijving Jan Ree van Utrecht bericht mr. Steffen van den Berch, raad van den koning te Breda, dat de 
vergadering van wethouders van Antwerpen met gedeputeerden uit Breda en Dordrecht zal plaats hebben op Vrijdag 
voor Beloken Paschen (31 Maart).
regest_datering (Uyt Antwerpen op Paesavondt anno 1570).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 727).
regest_nummer 34901570 April 10
regest_beschrijving De stad Antwerpen bericht den gouverneur van Breda Quaderebbe, dat de bijeenkomst over het 
betalen van tol bij den vischafslag te Antwerpen, waartoe reeds eerder de raad mr. Steven van den Berge en de 
rentmeester Marcq van Steelant waren afgevaardigd, thans, na de terugkomst uit Brussel van den burgemeester e.a. 
heeren van de wet, kan plaats hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 727).
regest_nummer 34911570 December 15
regest_beschrijving Philips etc. gelast den deurwaarder, op verzoek van de gezworen vischtellers te Antwerpen, te 
zorgen, dat het schepenvonnis van 25 (Februari) 1569 Brabantschen stijl, waarbij hun salaris werd vastgesteld 
ingevolge een ordonnantie van 1538, wordt uitgevoerd, niettegenstaande het verzet van de burgemeesters.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 727). Onderaan afschrift van het relaas van den deurwaarder dd. 28 December.
regest_nummer 34921570 December 29
regest_beschrijving Jan Ree van Utrecht bericht den gouverneur en die van den Raad en Rekeningen van den koning te
Breda, onder toezending van het executoriaal dd. 1570 December 15 (Reg. 3491), dat hij den buitenburgemeester 
Heynrick van Bergen heeft verzocht, de vischtellers niet verder te laten procedeeren tegen de visschers van de rivieren 
van het huis van Breda, alvorens getracht te hebben tot een minnelijke schikking te komen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 727).
regest_nummer 34941571 Januari 13
regest_beschrijving P. van Quaderebbe en B. Vogelsanck, resp. gouverneur-superintendent en raad van den koning te 
Breda, schrijven aan de stad Antwerpen, dat de executie van het vonnis dd. 1570 Februari 25 ten behoeve van de 
vischtellers in strijd is met de afspraak, den 18en April 1570 door haar gemaakt met mr. Steven van den Berch, raad, en 
Marcq van Steelant, rentmeester-generaal, waarbij beloofd werd, dat geen nieuwe belastingen ingevoerd zouden 
worden, en verzoeken alle lasten, opgelegd na de overeenkomst van 17 Juli 1538, af te schaffen.
regest_datering (Breda XVc tzeventich stil van Brabant).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 727). Hierbij verbaal van het op den 18en April 1570 door Steven van den Berch en 
Marcq van Steelant verhandelde.
regest_nummer 7031375 November 14
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, ruwaard van Hollant enz., stelt den heer van de Leck en van Breeda 
en heer Danyel van der Merwede aan tot zijn stadhouders in de Grote Waert.
regest_datering (Tordrecht des Woensdaghes na Sinte Martijnsdach in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 729). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris III, bl. 315.
regest_nummer 7041375 November 14
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regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, ruwaard van Hollant enz., belooft de lieden van Zuythollant, dat de 
onkosten van dijkage, die zij maken moeten door verzuim van de heeren, die de schouw hebben, op de goederen dier 
heeren verhaald zullen worden.
regest_datering (Dordrecht des Woensdaghes na Sinte Martijns dach in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 729). De zegels vazn hertog Albrecht en de steden Dordrecht en St.-Geertruidenberg 
verloren.
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris III, bl. 314.
regest_nummer 7051375 November 14
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, ruwaard van Hollant enz., geeft een ordonnantie op de bedijking van
de Grote Waard.
regest_datering (Tordrecht des Woensdaghes na Sinte Martijns dach in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 729). Met de zegels van den oorkonder, heer Jan van Polanen, heer Danel van der Marwede,
de stad Dordrecht en de ambachtsheeren heer Aernd van der Dussen, Willem van Naeldewijc, Aernd van Dronghelen, 
Jan van Driemilen, Willem van Wilsnesse in groene was, alle min of meer geschonden; de zegels van Sente-
Gheerdenberghe en de ambachtsheeren heer Liclaes van der Marwede, Gheerijt van Nederven, Jan van der Zijdwinde 
en Willem van Besoyen verloren.
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris III, bl. 316.
regest_nummer 7071375 December 24
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, ruwaard van Holland enz., oorkondt, dat de heer van de Leck, Daneel
van der Merwede en de steden Dordrecht en Sinte-Gheerdenberghe van wege de Groote Waard, met Willem den 
Moelnar en Wouter Pietersz., baljuw van Streyne, een overeenkomst hebben gesloten over gemeenschappelijke 
dijkage.
regest_datering (in den Haeghe opten Corssavont).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 729). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 7181377 Maart 17
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, ruwaard van Hollant enz., geeft een ordonnantie op de bedijking van
de Groote Waert.
regest_datering (in den Haghe op Sinte Gertruden dach MCCC ses ende tseventich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 729). De zegels van den oorkonder, de ambachtsheeren Jan van Pollanen, heer van de Leck 
en Breda, Danel, heer van de Merwede, Willem van Naeldwijc, Clais van der Merwede, ridder, Heinric uten Ham, 
Harberen van Brakel, Aernt van der Dussen, ridder, Willem van Wijlsnesse, Aernt van Dronghelen, Danel van 
Tholeuzen, Willem van Bizoyen, Jan van der Zijdwinde, Gherit van Nederveen, Willem van Raemsdonc, Gherit 
Wiskaert, Jan van Driemilen en de steden Dordrecht en Sinte-Gerdenberghe verloren.
regest_nummer 2261331 Mei 6
regest_beschrijving Aernout, voogd van Stralen, draagt op aan Willaem, graaf van Heynnegouwen Holland enz., zijn 
ambacht en gerecht van Capelle, dat hij van hem in leen hield.
regest_datering (des Maendaechs na Meydaghe).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 730). Met zegel van den oorkonder, heer Claus van de Merwede, ridder, en Pauwels den 
tollenaar van Ammers in groene was; die van heer Pieter, heer van de Lek, en Jan heer Gielysz., rentmeester van Zuid-
Holland, verloren.
regest_nb b) Afschrift op perkament (Inv.No. 733). Op hetzelfde blad de afschriften dd. 1331 Mei 6 en 1341 Januari 27 
(Reg. Nos. 227 en 325).
regest_nummer 4021346 Augustus 20
regest_beschrijving Margriete, keizerin, gravin van Heynnegouwen, Hollant enz., bevestigt haar kamerling, heer 
Willem van Duvenvoerde, heer van Oosterhout, in het onversterfelijk bezit van zijn Hollandsche leenen en geeft hem 
het hooge gerecht in zijn huis te Capelle binnen de buitenste gracht en aan de inwoners van het dorp vrijdom van tol.
regest_datering (in die Haghe des Sondaghes voir Sinte Bartholomeus'dach).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1438 Maart 30 (Reg.No. 1371).
regest_nummer 13711438 Maart 30
regest_beschrijving Ghijsbrecht, broeder tot Brederode, Genp, Vyanen etc., domproost en proost van Oude Munster te
Utrecht, geeft vidimus van den brief dd. 1346 Augustus 20 (Reg.No. 402).
regest_datering (na den loop des Hoofs van Utrecht).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 731). Met zegel van Gijsbrecht van Brederode in roode was.
regest_nummer 2271331 Mei 6
regest_beschrijving Pieter, heer van de Leck, draagt op aan Willaem, graaf van Heynnegouwen, Holland enz., de 
tienden in Goethdorp in het ambacht van Capelle, die hij van hem in leen hield.
regest_datering (des Maendaechs na Meydaghe).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 732). Het zegel van den oorkonder verloren, die van heer Diederic Boekel, heer Niclaus 
van der Merwede, ridders, Jan 's heeren Gielysz., rentmeester van Zuid-Holland, en Pouwels den tollenaar van 
Ammers in groene was en geschonden.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 733). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1331 Mei 6 (Reg.No. 
226).
regest_nummer 2381332 Augustus 16
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regest_beschrijving Willaem, graaf van Henegouwen, Hollant, enz., beleent heer Jan van Pollanen met het goed, dat 
hij gekocht heeft van heer Pieter, heer van de Leck, en gelegen is in Capelle, nl. een huis en hofstede, afkomstig van 
heer Traveys van Mordrecht, en 24 viertel land en tienden aldaar.
regest_datering (tote Sente-Gheerdenberghe des Sonnendaechs na Onser Vrouwen dach te midde Oechste).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 732). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 2661335 November 19
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., stelt heer Jan van Pollanen in het bezit van een 
goed in Capelle, dat heer Willem van Duvenvorde gekocht heeft van heer Pieter, heer van de Leck, en dat eigendom 
was van wijlen Engebrecht van Vorscoten.
regest_datering (Valenchiennes des Sonnendages vor Sente Kathelinen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 732). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 3251341 Januari 27
regest_beschrijving Jan van Henenghouwen, heer van Baimont, beleent heer Willem den bastaard, heer van Donghen,
zoon van heer Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, met 24 viertel land in Capelle op de Ysel en met de 
tienden, die heer Willaem van Duvenvoerde kocht van heer Jacop van Mordrecht, bij kinderloos overlijden te vererven 
op heer Willem van Duvenvoerde en bij diens kinderloos overlijden op heer Jan van Polanen.
regest_datering (dusent driehondert ende viertich des Saterdaghes na Sente Pauwels'dach in Januario).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 733). Met zegel van heer Heinric Kneutinck, heer van Noeville ); die van den oorkonder, 
heer Coen van Oesterwijc en heer Jan van der Ghouden verloren.
regest_nb b) Afschrift op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1331 Mei 6 (Reg.No. 226).
regest_nummer 4811350
regest_beschrijving Willaem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, beleent, daartoe in staat gesteld door den brief 
dd. 1346 Augustus 10 (Reg.No. 401), hierin opgenomen, zijn neef, heer Philips van Pollanen, met een tiende te 
Mordrecht en de gerechten van Capelle en Nieuwerkercke benevens het goed in de Lier.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 734). Met zegel van Willem van Duvenvoirde met geheim zegel als contrazegel in groene 
was; de zegels van Heinrijc die Moelnaer en Dieric Eelandsz., mannen van de grafelijkheid, verloren.
regest_nummer 2721337 Januari 24
regest_beschrijving Arnout van Uutwike verkoopt aan heer Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, de 
leenmannen, behoorende tot de goederen, die hij in leen heeft van den heer van Hoerne en Altena, nl. c. 175 morgen 
land, voorts het gerecht van Uutwike, waarmede hij Aernt Wisscaert beleend heeft, den molen van Uutwike en 
Warthusen, 3 pond tournooizen jaarlijks uit het veer te Warthusen, 50 schellingen uit den Oeterdike aldaar en 30 
schellingen uit een anderen dijk, op voorwaarde, dat hij met den molen, en wat daarna volgt, beleend zal worden; en 
ten slotte 2 morgen land in het land van Altena, alles leenroerig aan Hoerne en Altena.
regest_datering (des Vriëndaechs na Sente Agneten dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 735). Het zegel van den oorkonder in groene was verloren.
regest_nummer 4801350
regest_beschrijving Willaem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, geeft, daartoe in staat gesteld door den brief dd. 
1346 Augustus 10 (Reg.No. 401), hierin opgenomen, zijn neef Ghieraet van Pollanen het goed te Berkel, door hem 
gekocht van heer Ghijsbrecht van Sterkenborch, 100 pond hollandsch jaarlijks aldaar ten laste van de grafelijkheid, de 
tienden van 8 hoeven moer bij Noetdorp en Pijnacker en een tiende, gekocht van Philips van Pollanen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 736). Met rest van het zegel van Willem van Duvenvoirde in groene was; de zegels van 
Heinric die Moelnaer en Dieric Eelandsz., leenmannen van de grafelijkheid, verloren.
regest_nummer 5771359 Juni 11
regest_beschrijving Aelbrecht van Beyeren, ruwaard van Hollant enz., oorkondt, dat Dirc van Oesterhout het ambacht 
Stroelshoec in Zwindert, afkomstig van heer Willaem van Duvenvoerde, verpand heeft aan Roelof Dukinc heer 
Gheraerdsz., losbaar op Sint Jan 1362 of eerder, op voorwaarde, dat Roelof Dukinc het na de aflossing nog 10 jaar 
houden mag.
regest_datering (in onser thente vor Delf des Dinxdaghes op Sinte Odulfsavond).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 737). Met het zegel van hertog Albrecht in roode was.
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris III, bl. 98.
regest_nummer 6021361 Juli 8
regest_beschrijving Zweder van Apcoude, heer van Gaesbeke, belooft zijn oom, heer Johan van de Leck en Breda, en 
diens zoon Johan de heerlijkheid en het gerecht van de Nyervaert in het land van Striën, wanneer hij met Putte en 
Striën beleend wordt, op voorwaarde o.a. dat, wanneer hij de grafelijkheid van Hollant daarvoor geld moet geven, de 
heer van de Leck en zijn zoon daaraan zooveel zullen bijdragen, als de Nyervaert waard is naar verhouding van het 
geheele land.
regest_datering (des Donredaghes na Sente Martijns dach translatio).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 738). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was; dat van zijn vader 
Gysebrecht, heer van Abcoude, verloren; dat van Rolof die Koc, ridder, in groene was en geschonden.
regest_nb b) Geïnsereerd in den brief dd. 1362 Januari 26 (Reg.No. 610).
regest_nummer 6081362 Januari 3
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regest_beschrijving Zweder van Abcoude, heer van Gaesbeke, Putte en Strien, beleent Jan van der Leck, zoon van den 
heer van de Leck en Breda, met het hoog en laag gerecht van de Niervaert, zooals hij het van hertog Aelbrecht van 
Beyeren heeft gekregen.
regest_datering (des Maendaghes na Jaersdach na der ghewoente des Hoefs van Ludike).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 738). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 7981390 Mei 13
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., beleent Jan, heer van de Leck en Breda, na 
opdracht, met de Nuwevaert.
regest_datering (inden Haghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 739). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris III, bl. 564.
regest_nummer 7991390 Mei 13
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., oorkondt, dat de heer van de Leck en Breda 
aan zijn vrouw Adely van Zalmen als douarie heeft gegeven de Nuwervaert, Dubbelmonde, Almode, Twintichhoeven 
en Klein Waspik benevens zijn heerlijkheid tusschen Leck en Merwede, geheeten Nuweleckerlant en bevestigt het.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1394 Augustus 17 (Reg.No. 826).
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1420 Maart 16 (Reg.No. 1105).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris III, bl. 564.
regest_nummer 8261394 Augustus 17
regest_beschrijving Deken en kapittel van de kerk van St. Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1390 Mei 13 
(Reg.No. 799).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 740). Met afgesleten kapittelzegel in bruine was.
regest_nummer 11051420 Maart 16
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1390 Mei 13 (Reg.No. 
799).
regest_datering (na coustumen sHoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 740). Met rest van het kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 21601486 December 24
regest_beschrijving Maximiliaen, Roomsch koning, en Philips, aartshertogen van Oistrijck enz., geven hun eersten 
kamerling, heer Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, de aanwassen ten zuiden van diens 
heerlijkheid de Nyervaert tot het diep, dat loopt voorbij den Nyeuwenbosch op de grens tusschen Brabant en ten 
westen van het diep langs de grafelijkheid.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 741). Het zegel van Maximiliaan verloren.
regest_nummer 5061354 Juli 8
regest_beschrijving Aleyt van Hoorne, vrouwe van Cranedonc, verklaart ten behoeve van haar moei, vrouwe van Putte 
en Stryene, ontvangen te hebben van heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, vier brieven over de 
heerlijkheid van Putte en Striene, bezegeld door den graaf van Holland.
regest_datering (des Dinsdaghes vore Sente Margrieten dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 742). Met geschonden zegel van Aleid van Hoorne in groene was.
regest_nummer 5671358 Juni 29
regest_beschrijving Alijd, vrouwe van Putte, Praet en Striën, en Boudwijn, haar echtgenoot, wijzen heer Jan van 
Pollanen, heer van de Leck en Breda, en de kinderen, die hij heeft van Oede van Hoerne, de gorzen Momberg, Oert, 
tsMerters gors, de Kerchoeve, Steengronde, het groote Wildeland, het kleine Wildeland en de Zwaluwe aan om 
daaruit te heffen de 300 pond jaarlijks, die door Beatrice, in leven vrouwe van Putte en Striën, Alijds zuster, zijn 
meegegeven aan haar beider nicht Oede bij haar huwelijk met Jan van Polanen.
regest_datering (op Sente Peters ende Sente Pauwels dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 742). Met geschonden zegel van Alijd van Putte in bruine was; dat van Boudewijn van Praet 
verloren.
regest_nummer 6251364 Januari 24
regest_beschrijving Diederic, heer van Huerne en Althenae, en Dyederic van Huerne, heer van Perweys en 
Cranenborgh, doen uitspraak tusschen heer Sweder van Apcoude, heer van Gaesbeke, Putte en Striën, eener-, en heer 
Jan, heer vazn de Leck en Breda, Jan, zijn oudsten zoon, en diens zusters anderzijds, in hun geschillen over het land van
Putte en Striën en over de 300 pond hollandsch jaarlijks, den heer van de Leck bij zijn huwelijk met Oede van Huerne 
toegezegd uit Putte en Striën, en beslissen, dat Jan van de Leck heer Jansz. de Nuwevaert zal behouden, waarvan de 
grens nader bepaald zal worden, en dat heer Sweder van Apcoude de 300 pond hollandsch jaarlijks zal uitbetalen en 
den achterstal in twee termijnen.
regest_datering (op Sinte Pauwels avont als men scrijft in Latine: Conversio Pauli).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 742). Met weinig geschonden zegel van de beide oorkonders in groene was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1379 September 12 (Reg.No. 739).
regest_nummer 6441367 April 24
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regest_beschrijving Heer Jan van Bloys, heer van Scoenhoven en van der Goude, doet met de arbiters van heer Zweder
van Abcoude, heer van Ghazebeke, Putte en Striene, n.l. heer Willem van der Marwede, heer Roelof de Koc, ridders, 
Wouter Pouwelsz. en Gillijs Brunen eener-, en die van heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, n.l. heer 
Willem van Oesterhout, ridder, Gillijs van den Wijngarde, Roelof Dukinx en Wilhelmus tsHeeren, klerk van de Leck, 
anderzijds, uitspraak in hun geschil over drie bedragen in geld, die de heer van Putte aan heer Jan van Polanen 
schuldig is o.a. uit hoofde van diens huwelijk, en over de grens van het land van de Nyewervaerd, welke naar gegevens
van weerszijden door den heer van Scoenhoven bepaald zal worden.
regest_datering (te Dordrecht op Sinte Marcus' avond ewangelist).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 742). Met rest van het zegel van Jan van Bloys in groene, dat van Zweder van Abcoude in 
bruine was en geschonden en geheim zegel van Jan van Pollanen in roode was en geschonden, alle opgedrukt.
regest_nummer 20541479 Maart 31
regest_beschrijving Jan van Essche, rentmeester van Zuythollant, verzoekt bij vonnis van schepenen van Stryen den 
kastelein van der Vaert om op Dinsdag voor Meidag e.k. met de oudsten en deskundigen ter plaatse aanwezig te zijn 
om de grens te bepalen tusschen de Hille, toebehoorende aan den graaf van Nassau, en de Voetshoven, gelegen in het
Wildeland buiten Stryen.
regest_datering (Stryen int jair XIIIIc LXXVIII na den cours tsHoifs van Hollant).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 743). Met opgedrukt zegel van den rentmeester in roode was en geschonden.
regest_nummer 20561479 Mei 11
regest_beschrijving Gemachtigden van den rentmeester van Zuythollant eener-, en van Engelbrecht, graaf van 
Nassauw, heer van Breda, anderzijds, stellen de grens vast tusschen het deel van het gors Voetshoven, dat aan de 
grafelijkheid van Holland, en het deel, dat aan den graaf van Nassauw toebehoort.
regest_datering (op de aanwas geheeten Voetshoven gelegen zuytwairt van den Meeren streckende voort tot 
Wivekeen toe).
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 743).
regest_nb b) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 746).
regest_nummer 311275 December
regest_beschrijving Arnoldus van Lovanium, heer van Breda, en Elizabeth, zijn vrouw, geven aan het klooster van St. 
Bernardus van de Cisterciënser orde de novale tienden in Gastel benevens het Barlebosch met 200 bunder moer 
behoudens de hooge rechtspraak.
regest_datering (Bergis supra Zoem).
regest_nb a) Afschrift 15e eeuw (Inv.No. 744).
regest_nb b) Afschrift in cartularium Inv.No. 744, fol. I.
regest_nb Gedrukt bij P. Goetschalcx, Bijdragen tot de geschiedenis van het aloude hertogdom Brabant XII, bl. 129 en 
zie Wauters V, bl. 575.
regest_nummer 321276 Mei 12
regest_beschrijving Arnoldus van Lovanium, heer van Breda, en Elisabeth, zijn vrouw, verkoopen aan het klooster van 
St. Bernardus in de diocees van Cameracum 50 hoeven woesten grond te Ghestel, met behoud van een cijns van 3 
pond leuvensch jaarlijks en geven het 10 hoeven daaraan grenzend met de tienden en het vischrecht, alles behoudens 
de hooge rechtspraak.
regest_datering (Bergis supra Zoem feria tercia ante festum Beati Servacii).
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 744 fol. 1.
regest_nb Gedrukt bij P. Goetschalcx, Bijdr. tot de gesch. van Brabant XII, bl. 135 en zie Wauters V, bl. 585.
regest_nummer 341277 Maart 27
regest_beschrijving Arnoldus van Lovanium en Elizabeth, zijn vrouw, heer en vrouwe van Breda, bevestigen het 
klooster van St. Bernardus in de goederen, die het vroeger van hen verkregen heeft n.l. de tienden te Ghestel en het 
patronaatsrecht aldaar, het Barlebosch, 207 bunder moer tusschen dat bosch en Barleke, hoewel in den ouden brief 
slechts sprake is van 200 bunder ) en 60 hoeven woesten grond en verkoopen hun bovendien 20 hoeven woesten 
grond naast het Middelmeer en een meer tusschen de Marcka en Etten, de tienden in Woude en Loenhout behalve die 
van turf en graan in Woude, de tiende in Hogenscote en Ortbrant, gelegen in St. Jacobus' parochie naast Ekerne, 2 
schoven haver jaarlijks, genaamd de spadeschoof, in Leyderwijc en Cardepolre, het patronaatsrecht in de kerken van 
Woude n.l. die van Loenhout en St. Jacobus en het gebruik van alle weiland en water.
regest_datering (Sabbato post Annunciationem Dominicam).
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 744, fol. 3.
regest_nb Wauters V, bl. 631.
regest_nummer 441282 November
regest_beschrijving Arnoldus van Lovanium, heer van Breda, verkoopt aan abt en convent van St. Bernardus in de 
diocees van Cameracum 100 hoeven woesten grond in Gestel, grenzend aan de hoeven, die zij daar reeds bezitten, 
behouden een cijns van 25 schellingen jaarlijks en de hooge jurisdictie.
regest_datering
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 744, fol. 7.
regest_nb Zie Wauters VI, bl. 88.
regest_nummer 621291 Juni 24
regest_beschrijving Raso van Gavere, heer van (Boulare?), Lyedekerc en Breda, verkoopt aan abt en convent van S. 
Bernardus in de diocees van Cameracum 6 hoeven woesten grond bij Ghestel.
regest_datering (in nativitate Beati Johannis Baptiste).
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regest_nb Fragmentarisch afschrift in cartularium Inv.No. 744, fol. 9.
regest_nb Gedrukt in Taxandria XIII, bl. 118.
regest_nummer 651291 November 1
regest_beschrijving Gerardus van Weesmale, heer van Bergae supra Zoem, bevestigt, met toestemming van zijn zoon 
Arnoldus, den koop van 100 hoeven woesten grond door het klooster van S. Bernardus in de diocees van Cameracum 
van Arnoldus van Lovanium, heer van Breda, neemt die goederen met de broeders, die te Halderberge wonen, in zijn 
bescherming, geeft zijn leenmannen verlof in den molen der broeders aldaar te laten malen, bevestigt de gift van de 
smalle tienden te Woude, voor zoover ze hem toebehooren (n.l. de lammertiende), en verkoopt hun 9 hoeven en 1 
bunder woesten grond te Gestele.
regest_datering (in festo Omnium Sanctorum).
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 744, fol. 22 en vertaling op fol. 25.
regest_nummer 661291 December 25
regest_beschrijving Raso van Gavere, heer van Lyedekerc en Breda, bevestigt, nog bij het leven van zijn vrouw Aleydis, 
het klooster van S. Bernardus in de diocees van Cameracum in het bezit van 100 hoeven woesten grond, begrensd 
door het Middelmeer, Barlake, het Barlebosch, Sprundel, Etten en de rivier de Marcka, die het klooster gekocht heeft 
van Arnoldus van Lovanium, na den dood van diens vrouw Elizabeth, en van wat het klooster van deze beide 
verkregen mag hebben; voorts verkoopt hij het nog 9 hoeven en 1 bunder woesten grond bij Ghestel.
regest_datering (in Nativitate Domini).
regest_nb Afschrift in duplo in cartularium Inv.No. 744, bl. 12 en 17 en vertaling op bl. 19.
regest_nb Wauters VI, bl. 362.
regest_nummer 801298 December 6
regest_beschrijving Raso van Gavere, heer van Lyedekerc en Breda, bepaalt na informatie bij zijn leenmannen 
Godefridus van Bergae, drossaard, Sigebertus van Ulvenhout, Bernerus of Baijo van Breda, Walterus van den Houte, 
Joannes, zoon van Sigebertus voornoemd, en Anthonius van Oecle, dat het klooster van S. Bernardus in de diocees van
Cameracum in zijn goederen in het land van Breda, n.l. het land bij Halderberge, begrensd door den Nysperendijck, 
Calfsdonc, Hesselake, Barlake het Middelmere, de Marka, het Overstemere, Sprange en het Huelmere, alle zaken mag 
berechten tot een boete van 60 schellingen, een of meer wereldlijke rechters mag aanstellen benevens schepenen, 
gezworenen en schutters, en keuren mag geven.
regest_datering (in die Beati Nycolai episcopi et confessoris).
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 744, fol. 29 en vertaling op fol. 31.
regest_nb Zie Wauters VI, bl. 640.
regest_nummer 1171312 September 15
regest_beschrijving Arnoldus van Wesmale, heer van Bergae supra Zoem, bevestigt het klooster van St. Bernardus in 
de diocees van Cameracum, in het bezit van de goederen, die het door koop of anders verkregen heeft van zijn vader 
en vroegere heeren van Breda en die gelegen zijn in het land van Bergae supra Zoem, en in de rechtsbevoegdheid, die 
hun in die goederen gegeven is.
regest_datering (in octavis Nativitatis Beate virginis Marie).
regest_nb Afschrift in het cartularium Inv.No. 744, fol. 35 en vertaling op fol. 39.
regest_nummer 23011498 Juli 5
regest_beschrijving Johan Masschereel, ridder, drossaard (van Breda) etc., schrijft aan heer Claes van den Werve, 
ridder, drossaard van Berghen, en den verderen raad aldaar, dat, niettegenstaande overeengekomen was, dat, 
hangende het proces over de grensscheiding, ieder van beide partijen van de gorzen overdijks van den Nyeuwenbosch 
en bij de Nyevaert zou behouden, wat zij had, maaiers, beschermd door dienaren van den heer van Berghen, 
wederrechtelijk naast de Meren op Boudenslant gemaaid hebben, en eischt vergoeding.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 744).
regest_nummer 23021498 Juli 6
regest_beschrijving Nyclaus van den Werve, ridder, en de verdere raad van den heer van Bergen schrijven aan heer 
Johan Masschereel, ridder, heer van Wynants Rode, drossaard van Breda, in antwoord op diens brief (Reg.No. 2301), 
dat de heer van Bergen zijn schout te Gastele had opgedragen toe te zien, dat van geen van beide zijden inbreuk 
gemaakt werd op de schikking, gemaakt tusschen hem en den graaf van Nassouw, en dat de klacht over het maaien 
van gras, in strijd met die schikking, ongegrond is.
regest_datering (Bergen).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 25461511 September 8
regest_beschrijving Henrick van Nassau en Vyanden, heer van Breda, Diest, Heusden enz., beveelt den schout van 
Rosendale naar Zierickzee te gaan en aan Merten Symonsz. of anderen, die van ouds de Zeeuwsche en Hollandsche 
stroomen bevaren hebben, te vragen 1e, of zij de grens weten tusschen de Appelere, de Dindel en het Volkenreck in 
het Z.W., waar dit uit de Dindel zijn begin neemt, of zij het Volkenreck niet voor een Hollandschen stroom houden, en 
of zij kunnen bewijzen, waar het Volkenreck begint en de Dindel ophoudt; 2e te informeeren naar zekere grenspalen, 
door den rentmeester van Breda in een brief opgegeven, en in het bijzonder naar den paal geheeten de Overslaegh, en
tenslotte te onderzoeken, wie de opbrengst van den verkochten inboedel van wijlen Jan Meeusz. heeft ontvangen, om 
daarna te eischen de 202 rijnsche guldens, nog verschuldigd van diens rentmeestersrekening van Steenbergen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
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regest_nummer 28131531 Augustus 9
regest_beschrijving Gecommitteerden van heer Jan, heer van Berghen opten Zoom, verzoeken den drossaard en 
verderen Raad van den graaf van Nassou op gemeenschappelijke kosten door Pieter Lapostolle en Jheronimus van den
Dorpe, raden van den keizer, de palen, die deze eertijds als commissarissen hebben gesteld op de grens tusschen de 
landen van Berghen en Breda in Somerlant, Bouwenslant en elders, welke palen sedert verdwenen zijn, te laten 
vernieuwen, voordat genoemde raden daar te oud voor geworden zullen zijn.
regest_datering (Bergen).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 28211531 October 2
regest_beschrijving De heer van Berges verzoekt den heer van Nassou afgevaardigden te zenden tot vernieuwing van 
de grens op de Finere, hetgeen voor den winter geschied moet zijn, en verklaart zich ten allen tijde bereid de 
grenspalen op het vaste land te vernieuwen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 28221531 October 3
regest_beschrijving Graaf H. de Nassou zendt aan den heer van Mal en die van de Rekeningen een memorie van den 
heer van Berghes(Reg.No. 2821) en gelast hun aan diens verzoek te voldoen, wanneer zij dat in zijn belang oordeelen.
regest_datering (Brucelles).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 744) op papier.
regest_nummer 28231531 October 9
regest_beschrijving De gecommitteerden van den graaf van Nassou verzoeken aan die van Bergen op Zoom in 
antwoord op de memorie, door den heer van Bergen aan den graaf van Nassou geschreven, een dag te noemen, 
waarop zij te Sprundel bijeen zullen komen om van daar uit te water en te land de grens vast te stellen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 744).
regest_nummer 28241531 October 16
regest_beschrijving H. de Nassou antwoordt aan Monsr. van Mal, drossaard van Breda, dat hij aan die van Berghes 
moet schrijven, dat er een eind gemaakt moet worden aan de geschillen over de grens, eerst op het vaste land en 
daarna te water en zoo noodig met twee scheidslieden van weerszijden; voorts, dat de stal voor de artillerie te Breda 
gewit moet worden, opdat deze er des te beter tegen uitkomt, en van tralies voorzien, zoodat ze van buiten zichtbaar 
is, en tenslotte dat mr. Pierre de goudsmid een beschrijving moet geven van het werk, waaraan hij bezig is, opdat het 
in Brucelles gemaakt kan worden.
regest_datering (Brucelles).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 28321532 Maart voor den 14en
regest_beschrijving De graaf van Nassou verzoekt aan den heer de Berghes een dag op te geven voor de grensregeling 
te water en te land, doch die te land te laten voorgaan, omdat dit seizoen, waarin de boomen nog kaal zijn, daarvoor 
geschikter is dan een later en hij nu zelf aanwezig is.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 744).
regest_nummer 28331532 Maart 14
regest_beschrijving A. de Berghes schrijft aan den graaf de Nassou, markies van, Zenettes, dat hij zijn brief heeft 
ontvangen over afdoening van hun grensgeschillen te water en te land, en dat hij hem a.s. Dinsdag persoonlijk hoopt 
te komen bezoeken te Breda.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 28381532 Juli 1
regest_beschrijving A. de Berghes vraagt den graaf van Nassou, markies van Zennettes, of hij nog eenigen tijd in Breda
blijft om het verbaal te bespreken, hem door de abten van St. Bernhard en Tongerlo en den schout van Dordrecht 
medegedeeld, over hetgeen zij gedaan hebben in het grensgeschil.
regest_datering (Berghes).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 28391532 Juli na den 2en
regest_beschrijving Hendrik van Nassou antwoordt Anthonie van Bergen op Zoom op zijn brief van den 1en dezer 
(Reg.No. 2838), dat hij tot den 25en in het land, maar nog slechts 8 of 10 dagen in de stad Breda blijft, dus te kort om 
de kwestie bij minnelijke schikking te regelen, vooral wanneer die van Bergen op dezelfde manier blijven optreden 
tegen die van Breda als tot nu toe, en dat beide iets zullen moeten toegeven.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 744).
regest_nummer 2849c 1532
regest_beschrijving (De heer van Bergen) schrijft aan (dien van Breda) dat, volgens het rapport van zijn lieden, die van 
Breda in zake de grens bij de Boetervliet (?) geweigerd hebben om zich gezamenlijk ter plaatse te begeven en 
wederzijds de bezwaren aan te hooren, waardoor de breuk ontstaan is, hetgeen door de arbiters bevestigd is, en 
verklaart zich bereid om op zijn laatst gedane voorstel de besprekingen te hervatten.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 28601533 Juli 24
regest_beschrijving Marcus, abt van Sint Bernart, bericht den graaf van Nassoue en den heer van Berghen, dat hij met 
den abt van Tongerlo, volgens hun verzoek, den 7en Augustus in de Hoeven zal zijn om de grensscheiding te 
bespreken.
regest_datering (tSinte Bernaerds).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 28611533 Juli 26
regest_beschrijving Claes Vierling schrijft aan den stadhouder van Berges in antwoord op diens brief en op dien van 
den abt van St. Bernaert, dat de graaf van Nassou den 7en Augustus te Vielzboys, in de Hoeven, of te Sevenberge zal 
komen om over de grens bij de Cloender te onderhandelen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 28621533 Augustus 11
regest_beschrijving A. de Berghes vraagt den heer van Malle, drossaard, of bij diens afwezigheid aan Claes Vierling, 
griffier te Breda, om den dag van bijeenkomst over de grensscheiding uit te stellen van 18 tot 22 Augustus, aangezien 
hij de koningin naar Bruges heeft moeten vergezellen en hij binnenkort naar Luxembourg gaat.
regest_datering (Berghes).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 28631533 Augustus 12
regest_beschrijving De heer van Malle, drossaard, of Claes Vierling, griffier te Breda, antwoordt den heer van Bergen 
op diens brief van den 11en, dat de graaf van Nassou geen bezwaar heeft tegen het uitstel.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 744).
regest_nummer 29031535 Juni 9
regest_beschrijving Marcus, abt van Sinte Bernart, bericht heer Henrick, graaf van Nassau, dat hij diens brief, waarin hij
vraagt de zaak over de grensscheiding voort te zetten, heeft ontvangen en nu nog antwoord afwacht van den heer van 
Bergen.
regest_datering (uuyt onsen clooster van Sinte Bernaerts).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 29081535 Juni
regest_beschrijving Marcus, abt van St. Bernart, Arnold, abt van Tongerlo, en Jan van Drenckwaerdt Willemsz., (schout 
van Dordrecht) herinneren er den graaf van Nassou aan, dat sedert twee jaar de zaak over de grensscheiding met den 
heer van Berghen geen voortgang heeft gehad, en verzoeken van hun last als gecommitteerden ontslagen te worden, 
opdat zij de stukken, onder hen berustende, terug kunnen zenden, of de zaak voort te zetten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 29301537 Maart 11
regest_beschrijving Arnold, abt van Tongerloo, schrijft aan den graaf van Nassou dat hij de stukken over de 
grensscheiding, die onder hem en den gewezen abt van St. Bernaert zal doen opvragen en hem toezenden: voorts dat 
hij Henrick, waard "in den Haen", geheeten Nootken, in rechten heeft moeten betrekken wegens het niet betalen van 
de novale tienden te Diest.
regest_datering (Tongerlo anno XXXVI stilo Brabantiae).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 29351537 September 27
regest_beschrijving Gedeputeerde raden van den heer van Nassou te Breda verzoeken den schout van den 
Oudenbosch om den schipper in vrijheid te stellen, die gevangen genomen is wegens een lading riet, gesneden uit de 
Vossekreke, die minstens voor de helft tot de Clundert behoort, en hem schip en lading terug te geven.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 744).
regest_nummer 29361537 September 30
regest_beschrijving F. van Lyedekercke, (schout van Oudenbosch), schrijft aan gecommitteerden van den graaf van 
Nassouwe, dat Cornelis van der Heyden, rentmeester van den heer van Bergen op Zoom, op diens gorzen bij de twee 
bakens een schip heeft gevonden, geladen met riet, dat op die gorzen gesneden was, en dat de schipper niet gevangen
gezet is, doch op zijn eed naar Oudenbosch is gegaan.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 29371537 October 4
regest_beschrijving Jehan de Renesse bericht den graaf van Nassou, groot- en eersten kamerling van den keizer, onder
insluiting van het rapport van den kastelein van Nyeuvaert aangaande de inbeslagneming van het schip met riet door 
dienaren van den heer van Berghes, informatie, daarop ingewonnen, en dubbel van een kaart, gemaakt door mr. 
Martin ), dat de raad adviseert, om den heer van Berghes restitutie te vragen, en brengt hem op de hoogte van de 
vorderingen van den bouw van het kasteel.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
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regest_nummer 29381537 October 8
regest_beschrijving Jehan de Renesse schrijft namens zijn vader, die ongesteld is, aan den graaf van Nassou, dat hij, 
mr. Estienne en de rentmeester van Breda in overweging geven, vergoeding te vragen aan den heer van Berghes voor 
het in het beslag genomen schip met riet, daar de kreek, warop dat geschied is, gemeenschappelijk eigendom is en uit 
de verklaring van den schipper gebleken is, dat hij zich aan de Bredasche zijde bevond; voorts om den rentmeester van
Vielzboiz te Rosendael gevangen te nemen op een van zijn vele doorreizen van Vielzbois naar Berghes.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 29401537 October 14
regest_beschrijving H. de Nassou geeft messrs. du Sart en de Hocron opdracht om met den heer van Berghen tot een 
minnelijke schikking te komen aangaande de onrechtmatige gevangenneming van den schipper in de Tweebakens- of 
Voskreke door den rentmeester van Vielzbois, met inbeslagneming van diens schip met riet, dat gekocht was van een 
pachter van den heer van Breda en gesneden op het terrein van dien pachter.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 29411537 October 17
regest_beschrijving De markies van Berghes, graaf van Walhain etc., verklaart den gevangen genomen schipper en het 
in beslag genomen schip met de lading riet, die reeds vrijgelaten zijn, nogmaals vrij en ontslaat den schipper van zijn 
belofte, aan den drossaard gedaan, om een boete te betalen.
regest_datering (Borchvliet).
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nb b) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 744).
regest_nummer 29421537 October 17
regest_beschrijving A. de Berghes schrijft aan den graaf van Nassou, dat hij hoopt, dat het antwoord, dat hij aan de 
heeren du Sart en Hocron gegeven heeft, hem bevredigen zal.
regest_datering (Borchvliet).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 29431537 October 19
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou enz., heer van Breda enz., groot kamerling etc., ratificeert de 
overeenkomst, gesloten te Borchvliet op 17 October 1537, tusschen den markies van Berghen en zijn raden Laurens du 
Blioul, heer van Le Sart, en Jehan, heer van Hocron, ridders, over de vrijlating van den schipper, die in de Vossencreke 
op betwist terrein riet gesneden zou hebben.
regest_datering (Breda).
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 744).
regest_nb b) Opgenomen in den brief dd. 1540 Augustus 26 (Reg.No. 3004).
regest_nummer 30021540 Augustus 17
regest_beschrijving Die van de Rekeningen van den prins van Orenges berichten heer Laurens Dublioul, ridder, heer 
van Sart, dat de pachters in de Clundert hebben geklaagd, dat die van Bergues den Valckenberschen Aemer, een kreek, 
waarover eertijds kwestie is geweest, hebben afgedamd; dat zij adviseeren om wegneming van den dam te eischen, 
wat de kastelein van de Nyeuwervaert, brenger van dezen brief, mondeling zal toelichten, en vragen hem een dubbel 
te zenden van de onder hem berustende akte van de overeenkomst, eertijds door zijn tusschenkomst met den heer 
van Bergues over de kreek aangegaan.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 30031540 Augustus 26
regest_beschrijving Anthoine, markies van Berghes, graaf van Walhain etc., raad en kamerling van den keizer en ridder 
van diens orde, belooft Laurens du Blioul, heer van Sart, ridder, raad van den keizer, en griffier van diens orde, en door 
hem belast met de voogdij over René van Chalon en Nassou, prins van Orenges, heer van Breda, dat hij den dam, 
gelegd in den Valkenberschen Amer bij de Vossencreke zal laten wegnemen, met behoud van zijn recht om die daar te 
leggen en op voorwaarde, dat, binnen 6 weken na de terugkomst van den thans afwezigen prins, een bijeenkomst zal 
plaats hebben om alle geschillen bij te leggen, waarbij den Grooten Raad te Malines gevraagd zal worden 
commissarissen te zenden.
regest_datering (Berghes).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 30041540 Augustus 26
regest_beschrijving Anthoine, markies van Berghen, graaf van Walhain, heer van 'sGravenwesele etc., ridder van het 
Gulden Vlies, kamerling, gouverneur van Luxembourg, Namur en Cigny, verklaart ontvangen te hebben van Laurens du
Blioul, heer van le Sart, de hierin opgenomen akte van ratificatie van 1537 October 19 (Reg.No. 2943) en ratificeert 
zijnerzijds de getroffen overeenkomst.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 30051540 September 4
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regest_beschrijving A. de Berghes schrijft aan de raden van den prins van Orenges te Breda, dat de rentmeester van 
Vielsbois, op zijn bevel om den dam, door dezen gelegd op betwiste gorzen, weg te nemen, totdat alle grensgeschillen 
vereffend zouden zijn, geantwoord heeft, niet te weten, over welke plaats geklaagd werd, en verzoekt eenige 
personen te zenden om die aan te wijzen.
regest_datering (Wouwe).
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 744).
regest_nummer 30061540 September 10
regest_beschrijving Die van den Raad en Rekeningen van den prins van Oranje berichten Laurens Dublioul, heer van 
Dusart, ridder, griffier van de orde van het Gulden Vlies, over eenige ordonnanties, te maken ter gelegenheid van de 
Blijde Inkomst van den prins en zijn gemalin te Breda; over een inspectie van 52 bunder moer en de noodzakelijkheid 
om de grens vast te stellen tusschen de heeren van Loon en Dongen; dat de heer van Berges het wegnemen van den 
dam (in den Valkenbergschen Amer) steeds uitstelt op het rapport van den rentmeester van Vielzbois; dat de griffier 
Claes Vierling en de kastelein (van de Niervaart) bevonden hebben, dat de dam over een lengte van 10 à 12 voet op het 
gebied van den prins ligt, die bovendien benadeeld is over een halve mijl, van de Cromme Mercke af, tot waar deze in 
de Moeykene valt.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744). Hierbij ingesloten een afschrift van den brief dd. 1540 September 4 (Reg.No.
3005).
regest_nummer 31931549 Juli 5
regest_beschrijving Jan de Berghes schrijft aan den Raad van den prins van Oranges, dat hij een zekere overeenkomst 
zal teekenen en dat zijn lieden over 8 dagen te Veusbois zullen zijn, om te spreken over de richting van de scheisloot, 
die gemaakt moet worden tusschen de Twee bakens naar de Moykene en den paal, op den Crop of het einde van de 
Valkenbersche Amer staande.
regest_datering (Berghes).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 744).
regest_nummer 31941549 Augustus 5
regest_beschrijving Die van den Raad en de Rekeningen van den prins van Oranges schrijven aan den stadhouder van 
Berghes in antwoord op den brief van diens heer, dat monsr. de Mérode zeker zal goedkeuren, wat is 
overeengekomen, en dat eenigen hunner Zondagavond te Veulxbois zullen zijn.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 744).
regest_nummer 21631487 Mei 18
regest_beschrijving De griffier van het Hof van Hollant geeft akte van de beslissing, dat, overeenkomstig den eisch van
den heer van Zevenbergen, Jan Hagert, kastelein van Nyeuwaert, hem, alvorens als opponent te worden toegelaten, in
het ongestoord bezit zal herstellen van de gorzen in de landen van den Nieuwen dijck in de heerlijkheid Zevenbergen 
en dat Michiel Weynius en Jan Jansz. als procureurs van den graaf van Nassouwen ter zake van voeging zijn 
opgeroepen, met last tot behoorlijke procuratie vanwege Jan Hagart.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 745).
regest_nummer 21651487 Juli 13
regest_beschrijving Maximilian, koning, en Phelippe, aartshertogen van Austrice etc., gelasten den deurwaarder om 
het Hof van Holland voor den Grooten Raad ter verantwoording te roepen over zijn weigering om den graaf van 
Nassouw en Vianne, heer van Breda, toe te laten in vrijwaring voor zijn onderdaan Jehan Hagart in diens proces met 
den heer van Sevenberge over aanslibbingen in de heerlijkheid Nyeuvairt.
regest_datering (Bruges).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 745). Met resten van het zegel van den eersten oorkonder in roode was. Hieraan 
vastgehecht de brief dd. 1487 Juli 19 (Reg.No. 2166).
regest_nummer 21661487 Juli 19
regest_beschrijving Jehan Scout, deurwaarder van het Hof van Holland, bericht den Grooten Raad, dat hij het bevel, 
vermeld in den brief dd. 1487 Juli 13 (Reg.No. 2165), waaraan deze is vastgehecht, heeft uitgevoerd.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 745). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 531290 Maart 22
regest_beschrijving Florens, graaf van Holland enz., geeft de lieden van den heer van Stryne, die in de Niewervard 
wonen, vrijdom van tol zooals die in Stryne hebben.
regest_datering (te Brucele MCC neghen ende tachtich des Woensdaghes voir Palmen).
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1327 Mei 1 (Reg.No. 186).
regest_nb b) Geïnsereerd in den brief dd. 1561 Mei 2 (Reg.No. 3384).
regest_nb c) Authentiek afschrift van 1536 (Inv.No. 746).
regest_nb d) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 750). Geschreven op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1329 Juli 2 (Reg.No. 
206).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 692.
regest_nummer 561290 Augustus 1
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regest_beschrijving Hugheman Willemsz. van Zevenberghen geeft terug aan de kinderen van zijn oom Hieric Jonghe al
het goed, dat zij hem gegeven hebben.
regest_datering (op Sente Peters dach te inghanghenden Oost).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 746). Op hetzelfde blad de afschriften van de akten dd. 1325 December 10, 1338 Augustus 
29, 1363 September 11 en 1380 Maart 24 (Reg. nos. 177, 287, 620 en 742).
regest_nb Gedrukt in de Ned. Leeuw, 1935, Kol. 106.
regest_nummer 571290 September 1
regest_beschrijving Willem, heer van Stryene, verkoopt aan Aeve en Heyn van den Rechtenslote het goed tusschen het
Gheerlandt en de 7½ hoeve, geheeten Landekens gors, met de voorwaarde, dat zij op het goed mogen wonen of op de
Niewe Vaerd, maar dat van de zoutwinning 2∕3 voor hem zal zijn.
regest_datering (in Sinte Gyelis' dage).
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw. (Inv.No. 746).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 738.
regest_nummer 1771325 December 10
regest_beschrijving Huycheman van Stryene, heer van Zevenberghen, verkoopt aan Melys Heinrics Jonghen zoon, zijn 
neef, 25 bunder moer, waaruit hij zelf turftienden zal ontvangen en Melys den derden penning van de zoutnering.
regest_datering (Dinxdaechs voer Sinte Losiën dach).
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 746). Geschreven op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1290 Augustus 1 (Reg.No. 56).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 746). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1338 Augustus 29 
(Reg.No. 287).
regest_nb Gedrukt in de Ned. Leeuw, 1935, kol. 109.
regest_nummer 1861327 Mei 1
regest_beschrijving Pieter, heer van de Leck, geeft vidimus van den brief dd. 1290 Maart 22 (Reg.No. 53).
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift van 1560 (Inv.No. 746).
regest_nummer 2871338 Augustus 29
regest_beschrijving Hugheman van Stryene, heer van Zevenberghen, geeft Melis Henricx Jonghen zoon, zijn neef, den 
derden penning van alle zoutwinning uit de hoeven en bunders moer, die deze in de heerlijkheid Zevenbergen bezit, nl.
12 hoeven, opgaande van de Otterlake tot aan de Buynre, 2 hoeven geheeten Betteland, 1½ hoeve tusschen 
Zevenberghen en Hazeldonck en 37 en 3∕4 bunder min ½ gemet.
regest_datering (op Sente Jans dach uutgaende Oest als hij onthoeft waert).
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 746). Geschreven op hetzelfde blad als als dat van de akte dd. 1290 Augustus 1 (Reg.No. 
56).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 746). Geschreven op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1325 December 10 (Reg.No. 
177).
regest_nb Gedrukt in de Ned. Leeuw, 1935, kol. 109.
regest_nummer 6071361 October 19
regest_beschrijving Aelbert etc. geeft heer Zweder van Abquoude, heer van Gaesbecke, alle rechten, die hij en zijn 
broeder, hertog Willem, hebben op den moerdijk Mercgrase, en machtigt hen den legschat te innen over de jaren 1361 
en 1362.
regest_datering (te Nyenhoven voer Middelburg des Dinsdaechs na Sinte Lucas'dach).
regest_nb Afschrift eerste helft 16e eeuw (Inv.No. 746).
regest_nummer 6101362 Januari 26
regest_beschrijving Jan van Pallanen, heer van de leck en Breda, en Jan, zijn oudste zoon, beloven zich te zullen 
houden aan de beloften en voorwaarden, vermeld in den brief dd. 1361 Juli 8 (Reg.No. 602), hierin opgenomen.
regest_datering (des anderen dages na Sinte Pauwels dach Conversio).
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1379 September 12 (Reg.No. 738).
regest_nb b) Authentiek afschrift dd. 1536 Maart 8 (Inv.No. 746).
regest_nummer 6201363 September 11
regest_beschrijving Sweeder van Abcoude, heer van Gaesbeke, Putten en Stryene, beleent Heinric den Jonghen 
Melysz. met 24 bunder land in de Zwalewe en diens vrouw Gertrude Hoesche Jan Witten zoons dochter met een 
lijfrente daaruit.
regest_datering (des Maendaghes na Onser Vrouwen dach Nativitas).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 746). Geschreven op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1290 Augustus 1 (Reg.No. 56).
regest_nb Gedrukt in de Ned. Leeuw, 1935, kol. 109.
regest_nummer 7171377 Februari 13
regest_beschrijving Aelbrecht, ruwaard van Henegou etc., vergunt den heer van Putten en Strijen 1∕3 van den legschat 
van den moerdijk, geheeten de Overdrage, te innen.
regest_datering (in den Hage op Sinte Valentinis avont Mo CCCo LXXVI).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 746).
regest_nummer 7201377 Mei 19
regest_beschrijving Aelbrecht, ruwaard van Henegou etc., draagt Willem van Naeltwijck en Reynyer Willemsz., 
rentmeester Bewesterschelt in Zeeland, op om den moerdijk in het ambacht van de Nyervaert te bepalen, tot het 
dijken waarvan hij den heer van Putten en Strijen vergunning heeft gegeven.
regest_datering (tote Canoye des Dincxdachs nae Pinxter).
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regest_nb Afschrift (Inv.No. 746). Op hetzelfde blad het afschrift van de akte dd. 1378 Februari 19 (Reg.No. 726).
regest_nummer 7261378 Februari 19
regest_beschrijving Aelbrecht, ruwaard van Henegou etc., vergunt met toestemming van ambachtsheeren en steden 
van de Groete Waerd, aan den heer van Apcoude van het uitgors, genaamd Overdraghe, gelegen in de parochie van 
der Nyervaert onder heer Jan van der Leck, zooveel ter zoutwinning te verkoopen, als benoodigd voor de kosten van 
de bedijking van een waal, ontstaan in den Broec, bij de doorbraak.
regest_datering (Tordrecht des Vridachs nae Sinte Valentinis dage Mo CCCo zeven ende tsoventich).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 746). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1377 Mei 19 (Reg.No. 
720).
regest_nummer 7381379 September 12
regest_beschrijving Aelbrecht van Tiele, deken van de Sint-Janskerk te Wijck, geeft vidimus van den brief dd. 1362 
Januari 26 (Reg.No. 610).
regest_datering (des Maendaghes nae Onser Vrouwen dach Nativitas).
regest_nb Authentiek afschrift dd. 1536 Maart 8 (Inv.No. 746).
regest_nummer 7391379 September 12
regest_beschrijving Aelbrecht van Tiele, deken van de Sint-Jans kerk te Wyck, geeft vidimus van den brief dd. 1364 
Januari 24 (Reg.No. 625).
regest_datering (des Manendages nae Onser Vrouwen dach Nativitas).
regest_nb Authentiek afschrift dd. 1536 Maart 7 (Inv.No. 746). In dorso: "Nyewevaerd, Mourdijck".
regest_nummer 7421380 Maart 24
regest_beschrijving Ludeken de Wilde, ruwaard van Putten en Stryene, verklaart aanwezig geweest te zijn bij de 
beleening van Melys Henricxz. door den heer van Gaesbeke, Putten en Stryene.
regest_datering (int hof te Gheerevliet op de Paesavont op die neghende kalende van Aprille).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 746). Geschreven op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1290 Augustus 1 (Reg.No. 56).
regest_nb Gedrukt in de Ned. Leeuw, 1935, kol. 110.
regest_nummer 803c 1390
regest_beschrijving Jan, heer van der Lecke en Breda, belooft hertog Aelbrecht van Beyeren, dat hij een dijk zal doen 
maken van den Waghenberchschen dijk tot aan het einde van den Hollandschen dijk achter de Zwaelwe en dien zal 
onderhouden, zoolang hij er de schouw over hebben zal.
regest_datering
regest_nb Afschrift 15e eeuw (Inv.No. 746).
regest_nummer 804c 1390
regest_beschrijving Aelbrecht etc. en Willem van Beyeren, graaf van Oestervant, oorkonden, dat heer Jan van Polanen,
heer van de Leck en Breda, beloofd heeft een dijk te maken en te onderhouden tusschen den Waghenbergschen en 
den Hollandschen dijk achter de Zwaelue, zoolang en voor zoover hij en zijn nakomelingen daarover de schouw zullen 
hebben, en geven hem de vrije beschikking over den grond aldaar.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 746).
regest_nummer 1833c 1460 April 19
regest_beschrijving De stad Zevenberghen antwoordt Johan, graaf van Nassouw, Dyetz en Vyanden, heer van Breda 
etc., op zijn verzoek om bij geschil met de stad Dordrecht zijn onderzaten op de Zwaelu te sparen en hem in zijn 
ambachtsheerlijkheid niet te verkorten, dat zij nog geen geschil heeft, maar mocht dit met consent van hun heer 
gebeuren, dan zal het aan hun gevoelens van vriendschap voor graaf Johan niets veranderen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 746).
regest_nummer 1834c 1460 Juni 10
regest_beschrijving De stad Zevenbergen antwoordt Johan, graaf van Nassow, Dietz en Viande, heer van Breda en 
drossaard van Brabant, dat zij bij haar vorig antwoord (zie Reg.No. 1833) blijft, betuigt haar leedwezen over feiten, 
door poorters van haar bedreven tegen onderzaten van den graaf, en verzoekt hem de poorters van Dordrecht, in zijn 
gebied wonende, te waarschuwen, die niet alleen in den moerdijk, gelegen in de Overdraghe, maar ook binnen de 
heerlijkheid Zevenbergen goed geroofd en personen gevangen genomen hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 746).
regest_nummer 19421471 Maart 22
regest_beschrijving Aerndt, heer van Sevenberghen en Nucoop, geeft aan de inwoners van Zevenberghen de 
Overdrage of het Breede Gors uit ter bedijking.
regest_datering (na den scriven des Hoefs van Ludick).
regest_nb Afschrift van een afschrift (Inv.No. 746).
regest_nummer 28561533 Juni 5
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassouw, heer van Breda enz., en Cornelis van Berghen, heer van 
Zevenberghen, Grevenbroeck, Vorsselaer, Heeswijck enz., onderwerpen zich in hun geschil over de grens tusschen de 
heerlijkheden Breda, Zevenbergen en Nyeuwervaert aan de arbitrage van Jan Willemsz. van Drinckwaert, knaap, 
schout van Dordrecht, Jan van der Meere, knaap, schout van Bergen opten Zoom, en mr. Joist Bethz, raadpensionaris 
van Dordrecht, hetgeen door den prins van Orengen bevestigd wordt.
regest_datering (Breda).
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regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1535 April 9 (Reg.No. 2891).
regest_nummer 28911535 April 9
regest_beschrijving Jan van Drenckwaerdt, Jan van der Meere en Joist Bethz, arbiters, bepalen ingevolge de akte van 
submissie dd. 1533 Juni 5 (Reg.No. 2856), hierin opgenomen de grens tusschen de heerlijkheden en aanwassen van 
Zevenbergen, Breda en Nyeuwervaert.
regest_datering (tZevenberghen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 746).
regest_nummer 29011535 Juni 4
regest_beschrijving De koningin-weduwe van Hongrie en Bohème, aartshertogin van Austrice, regentes, gehoord den 
Grooten Raad en het rapport van haar commissarissen over de geschillen, ontstaan tusschen de heeren van Breda en 
Zevenberghe naar aanleiding van de arbitrale uitspraak dd. 1535 April 9, gelast den arbiters te onderzoeken, of de heer 
van Zevenberghe bij zijn bedijking de grens heeft overschreden en dat te doen herstellen, en zoo noodig het aantal 
palen uit te breiden.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 746).
regest_nummer 33241555 Mei 2
regest_beschrijving Guillaume de Nassau en Corneille de Berghes, heer van Sevenbergen, komen overeen, nu de 
laatste aanspraak blijft maken op de heerlijke rechten op den Moerdijck en aangrenzende wateren, niettegenstaande 
deze in drie achtereenvolgende arbitrale uitspraken n.l. dd. 1535 April 9 en November 13 en 1536 Mei 11 aan den prins 
van Oranges zijn toegewezen, dat de heer van Sevenbergen die rechten behouden zal tot zijn dood, waarna ze aan den
prins zullen komen, tenzij de heer van Sevenbergen een zoon nalaat, in welk geval de prins evenwel zijn aanspraken 
zal handhaven.
regest_datering (en la maison seignorale à Breda).
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 746).
regest_nb b) Geïnsereerd in den brief dd. 1578 December 31 (Reg.No. 3513).
regest_nummer 35131578 December 31
regest_beschrijving De Staten van Holland bevestigen, op verzoek, door den prins van Oraingiën gedaan, nu de heer 
van Zevenberghen sinds lang overleden is zonder een zoon na te laten, den brief dd. 1555 Mei 2 (Reg.No. 3324).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 746). Met opgedrukt zegel onder papieren ruit.
regest_nummer 741294 December 14
regest_beschrijving Aernout van Ghiesen, ridder, Nyclaus van Putte, Gheraert van Wieldrecht, Heynric die Jonghe, 
Willem van Dubbelmonde, Peter van Hoechvliete en Jan van Striene, zegslieden, maken een scheiding tusschen 
Hugheman van Zevenbergen eener- en diens broeders en zusters, Willem, Jan, Peter, Heinric, Gheraert, Boudijn, Ada, 
Hadewych en Lijsbet anderzijds, van hun ouderlijke goederen in Sevenberghen en Breda.
regest_datering (in Sente Nychaus'dach).
regest_nb Afschrift op perkament (Inv.No. 746).
regest_nb Gedrukt in de Ned. Leeuw, 1935, kol. 106.
regest_nummer 3231340 November 13
regest_beschrijving Hugheman van Striene, heer van Zevenberghen, verkoopt aan Willem Jansz. van Zomerlant een 
moerdijk op de Niewe Vaerd ter Zeeuwscher keur en ten moerdijkschen rechte, noordwaarts tot het land van Putte en 
zuidwaarts over de bergen.
regest_datering (tsManendaghes na Sinte Mertens dach die leghet in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 746). De zegels van den oorkonder en van Gheraert van Zevenbergen ontbreken.
regest_nummer 7021375 November 14
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog van Beyeren, ruwaard van Hollant enz., verbiedt in Zuuthollant moerdijken of 
cornekoten uit te graven binnen 4 mijl achter den uitersten dijk.
regest_datering (Dordrecht des Woensdaghes na Sinte Martijns dach in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 746). Het zegel van den oorkonder verloren. Met transfix dd. 1377 Maart 17 (Reg.No. 719).
regest_nb Gedrukt bij P.H. van de Wall, Handvesten enz. van Dordrecht, bl. 312; v. Mieris III, bl. 315.
regest_nummer 7191377 Maart 17
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, ruwaard van Hollant, enz. geeft, niettegenstaande zijn brief dd. 1375 
November 14 (Reg.No. 702), waardoor deze gestoken is, den heer van Putte verlof een moerdijk te maken in de 
Nuwervaert wegens een waal in den Broec, op een wijze, omschreven in een brief, mede bezegeld door de steden en 
vele ambachtsheeren van de Grote Waert, en onverminderd den brief dd. 1375 November 14.
regest_datering (In den Haighe op Sinte Gheertruden dach MoCCCo ses ende tseventich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 746). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb Gedrukt bij P.H. van de Wall, a.w., bl. 312-313.
regest_nummer 29101535 Augustus 21
regest_beschrijving Jan van Drenckwaerdt, Jois Betz en Jan van der Meere, arbiters, verklaren, ingevolge beschikking 
van de gouvernante dd. 4 Juni l.l., dat de heer van Zevenberghen met zijn dijkage de in hun vroegere arbitrale 
uitspraak aangegeven grens heeft overschreden en veroordeelen hem tot het ongedaan maken dier dijkage; voorts 
moeten de gecommitteerden van den graaf van Nassou diens aanspraken op de heerlijkheid van den Moerdijck 
inleveren bij Jois Betz en meot de heer van Zevenberghen daar binnen een maand na ontvangst op antwoorden.
regest_datering (Zevenberghen).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 746).
regest_nummer 29121535 November 13
regest_beschrijving Jan van Drenckwaerdt, Jan van den Meere en Joist Bets, arbiters in de geschillen tusschen de heer 
van Breda en dien van Zevenbergen over de heerlijkheid van den Mourdijk en omliggende wateren, bepalen, ten 
vervolge van hun verklaring van den 21en Augustus l.l. ingevolge beschikking van de landvoogdes van den 4en Juni, de 
grens van de heerlijkheid van den graaf van Nassouw als heer van den Nyeuwervaerdt, en veroordeelen den heer van 
Zevenbergen tot vergoeding van de schade, veroorzaakt door de dijkage bij Haseldonck of elders.
regest_datering (Breda).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 746).
regest_nb b) Authentiek afschrift (Inv.No. 746).
regest_nummer 34831579 Januari 2
regest_beschrijving Doctor Johan Basius, raad van den prins van Oranje eener-, en Geeraert Pels en Willem van Hof, 
gedeputeerden van de gravin van Arenberghe anderzijds, komen overeen, dat gecommitteerden van weerszijden 
bijeen zullen komen te Sevenberghe, Nyervaert, Moerdijck en elders om de geschillen over de heerlijkheid van den 
Nieuwen Moerdijk c.a. bij te leggen, en bij mislukking de zaak aan een commissaris van het Hof van Holland op te 
dragen.
regest_datering (in den Haghe).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1579 Maart 23 (Reg.No. 3518).
regest_nummer 35181579 Maart 23
regest_beschrijving Wilhelm, prins van Oraengiën, machtigt zijn Raad en Rekenkamer om voor hem op te treden 
volgens de overeenkomst dd. 1569 Januari 2 (Reg.No. 3483), hierin opgenomen ter beëindiging van de geschillen over 
de hooge heerlijkheid van den Nieuwen Moerdijck c.a. volgens de arbitrale uitspraken daarover gedaan den 9en April, 
21en Augustus en 13en November 1535 en de transactie tusschen hem en wijlen heer Cornelis van Zevenbergen van 
den 2en Mei 1555.
regest_datering (Antwerpen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 746). Het zegel van den prins van Oranje verloren.
regest_nummer 35291580 December 22
regest_beschrijving Het Hof van Hollandt, uitspraak doende tusschen Willem, prins van Orangnen, als heer van de 
Nyeuvaart, impetrant, en de gravin van Arenberge, gedaagde, als vrouwe van Zevenbergen, veroordeelt gedaagde, toe
te laten, dat de palen tusschen de heerlijkheid van Sevenbergen en Nyeuwervaert, voor zoover betreft den Nieuwen 
Moerdijk, geplaatst worden overeenkomstig de arbitrale uitspraak dd. 1535 November 13 en het accoord dd. 1555 Mei 
2, en de gedurende het leven van den graaf van Arenbergen genoten inkomsten te restitueeren.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 746). Met rest van het zegel van justitie in roode was.
regest_nummer 4271347 December 13
regest_beschrijving Beatrijs, vrouwe van Putte, Strienen en Zottinchem, geeft aan het dorp van de Nieuwervaert den 
accijns van wijn en bier, den wissel, de waag, het veer tusschen de Niewevaert en den Brooc, het schroden van den 
wijn, het bierdragen en de lakenhal, op voorwaarde, dat het van de opbrengst jaarlijks 10 pond hollandsch aan het 
gasthuis geeft.
regest_datering (op Sinte Luciën dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 747). Het zegel van de oorkondster verloren.
regest_nummer 5571357 September 7
regest_beschrijving Bouden, heer van Praet, en Aellijt, heer en vrouwe van Putte en Striene, geven het dorp 
Nuwervaert een recht.
regest_datering (op Onser Vrouwen avent Nativitas).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 748). Met zegel van Alijt in groene was; dat van Bouden verloren.
regest_nummer 21481486 Maart 30
regest_beschrijving Maximiliaen en Phillips, aartshertogen van Oestenrijck, vergunnen den graaf van Nassouwen op 
zijn verzoek de gevangenissen te Huesden en te Sinte-Geertruydenberge te gebruiken voor misdadigers van de 
Nieuwervaert, waar geen gevangenis is, welke misdadigers te Nieuwervaert te recht zullen staan.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 749). Met het zegel van Maximiliaan in roode was.
regest_nummer 721293 October 27
regest_beschrijving Florens, graaf van Hollandt enz., geeft als gunstbewijs voor Hugeman Willemsz. vrijdom van tol 
aan de inwoners van de Nyeuwervaerdt.
regest_datering (op Sinte Symoen ende Juden avont tot Egmonde).
regest_nb a) Geïnsereerd in den brief dd. 1561 Mei 2 (Reg.No. 3384). Geschreven op hetzelfde blad als het afschr., 
vermeld onder no. 237, waarvan het oorspr. was gestoken door het oorspr. van dezen brief.
regest_nb b) Afschrift van 1560 (Inv.No. 750).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 861.
regest_nummer 2061329 Juli 2
regest_beschrijving Willem, graaf van Enicghouwen, Hollant enz., geeft de bewoners van het land van Putte en Stryne 
vrijdom van tol.
regest_datering (tot Sinte-Gheerdenberghe des Sondaghes na Sinte Pieter ende Sinte Pauwels daghe).
regest_nb Afschrift 16e eeuw. (Inv.No. 750). Op hetzelfde blad afschrift van deakte dd. 1290 Maart 22 (Reg.No. 53).
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regest_nummer 2371332 Augustus 14
regest_beschrijving Willem, graaf van Henegouwen enz., bevestigt den brief van graaf Florens aan Hugeman Willemsz.
dd. 1293 October 27 (Reg.No. 72), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (tot Sinte-Geertenberghe op Onzer Vrouwen avondt te midden Oigste).
regest_nb a) Geïnsereerd in den brief dd. 1561 Mei 2, Reg.No. 3384).
regest_nb b) Afschrift van 1560 (Inv.No. 750). Geschreven op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1293 October 27 
(Reg.No. 72).
regest_nummer 6471367 September 1
regest_beschrijving Aelbrecht etc., ruwaard etc., beveelt zijn tollenaars de inwoners van de Nyeuwervaerdt ongemoeid
te laten zooals de andere inwoners van Striën, omdat heer Jan van de Leck tolvrijdom voor hen gekocht heeft.
regest_datering (tot Breda des Vierdaghes (sic) nae Ste. Jans dach Decollacio).
regest_nb a) Geïnsereerd in den brief dd. 1561 Mei 2 (Reg.No. 3384).
regest_nb b) Afschrift van 1560 (Inv.No. 750).
regest_nummer 1443c 1440 Juli lees April 19
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Leck en Breda, verzoekt den raden van 
den hertog van Bourgoengiën en Brabant voor Hollant etc., schip en lading van Claes Petersz. alias Wonder vrij te 
geven, welke door Gheryt Oem, tollenaar te Geervliet, in beslag zijn genomen, omdat hij inwoner van Oudenbosch zou
zijn en niet, zooals hij beweerde, van de Nuwervaert en dus vrijgesteld van tol, hetgeen door het gerecht van de 
Nuwervaert onder eede is weerlegd.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 750).
regest_nb Voor Juli staat Mei, doorgehaald; in verband met andere stukken over deze zaak is April de eenige mogelijke
maand.
regest_nummer 1446c 1440 Mei 3
regest_beschrijving De raden van den hertog, gecommitteerd voor Hollant, Zeelant etc., antwoorden Engelbrecht, 
graaf van Nassou en Vyanden, heer van de Leck en Breda, dat zij den tollenaar (van Geervliet) ontboden hebben.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 750).
regest_nummer 33841561 Mei 2
regest_beschrijving Philips, koning van Castille en Leon enz., bevestigt op verzoek van den prins van Oraengiën de 
brieven dd. 1290 Maart 22, 1293 October 27, 1332 Augustus 14 en 1367 September 1 (Reg. Nos. 53, 72, 237 en 647), hierin
opgenomen, ten behoeve van de bewoners der herwonnen verdronken landen en aanwassen van de Nyervaerdt.
regest_datering (Bruessell).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 750). Met stuk van het zegel van den koning in roode was.
regest_nummer 34851569 Februari 17
regest_beschrijving Adam Lucas Visschersz. en Jan Anthonisz. van Sliedrecht, schepenen van Nyervaert, oorkonden, 
dat aan Anthonis van den Broecke, schout en dijkgraaf van Nyervaert, op zijn rekest aan den prins van Oraengiën dd. 
1564 2 gemeten land in het 57e blok zijn gegeven tegen heerencijns en op voorwaarde, dat hij daarop een meestoof 
met stamphuis zal timmeren, groot genoeg om er de waag van den prins in te hangen, die verpacht zal worden, in 
welke meestoof de mede behandeld zal worden volgens Steenbergsche keur en gewogen met Sevenbergsch gewicht, 
terwijl van elke 300 pond mede 1 stuiver waaggeld aan den prins betaald zal worden.
regest_datering (stilo Leodiensi).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 751). Met de zegels van Adam Lucas Visschersz. en Ghijsbrecht van Roden Adriaensz. in 
groene was en afgesleten.
regest_nummer 34861569 April 13
regest_beschrijving Adam Lucasz. en Jan Anthonisz., schepenen in de Nyervaert, oorkonden, dat Yeve de Hooge, 
weduwe van Henric van Baerle, in leven kastelein en rentmeester aldaar, en haar kinderen beloven zich te zullen 
houden aan de voorwaarden, waarop in het jaar 1567 aan Henrick van Baerle is gegeven 1½ gemet land, waarop hij 
verplicht was een meestoof te timmeren met een stamphuis, groot genoeg om daarin de waag van den prins van 
Oraengiën op te hangen, die verpacht zal worden en waarvoor de prins de gewichten zal leveren en waarin alles 
geregeld zal worden naar de Steenbergsche keur en gewogen met Sevenbergsch gewicht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 752). Met zegel van Adam Lucasz. en dat van Ghijsbrecht Adriaen Rode, schepen, voor Jan 
Anthonisz. in bruine was.
regest_nummer 5681358 Juli 9
regest_beschrijving Aleijd, vrouwe van Putte, Praet en Striene, eener-, en Gheeraert van Striene, heer van 
Zevenbarghen, anderzijds, onderwerpen zich aan de uitspraak hunner arbiters nl. heer Philips van Polanen, heer 
Gheeraert van Heemsteden, heer Roelof de Koc, ridders, en Heijnric de Molennare, knaap, van wege vrouwe Aleijd, en 
de heer van Barghen, heer Aernout van Cruninghen, heer Olivier van Everinghen en heer Willem van den Oestende, 
ridders, van wege heer Gheeraert, welke luidt, dat Gheeraert van Striene vóór 25 Augustus e.k. het veer in den 
moerdijk Zomerlant zal toedijken, zooals het was, en geen veerschat meer eischen zal; dat de vrouwe van Putte erin 
toestemt, dat hij het land tusschen de moerdijken Boudensland en het Heylichlant bedijkt, terwijl de moerdijk de 
Goede Laghe door beide gezamenlijk bedijkt zal worden; de heer van Zevenbarghen zal de vrouwe van Putte niet 
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hinderen, wanneer zij wil dijken van den Broec naar Niewe Vaert en vandaar naar Zevenbarghen; de lieden van de 
vrouwe van Pute mogen het zout, dat zij in het land van Zevenbarghen gewonnen hebben, vervoeren, waarheen zij 
willen, na betaling van het verschuldigde.
regest_datering (des Maendaghes voer Zente Margrieten dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 753). Met de zegels van Aleid van Putten en Gheraert van Zevenbarghen in groene was.
regest_nummer 19931475 Mei 30
regest_beschrijving Aernt, heer van Zevenbergen, Nuwecoep etc., geeft ter bedijking uit de gorzen ten noorden van 
Zevenbergen, geheeten de Donck, met vergunning de zoden voor den dijk, voor zoover mogelijk, te halen bij den 
Nieuwen dijk en anders uit zijn heerlijkheid.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift dd. 1543 (Inv.No. 754).
regest_nummer 21961490 September 17
regest_beschrijving Maximilien, Roomsch koning, en Phelippe, aartshertogen van Austriche, oorkonden, dat de 
procureurs van Engehlbert, graaf van Nassouw, heer van Breda etc., en van Jehan, heer van Berghes, in den Grooten 
Raad hebben medegedeeld, dat beide partijen, hangende de beslissing ten petitoire, een voorloopige minnelijke 
schikking hebben getroffen aangaande het possessoir van de aanwassen bij Standerbuyten onder le Neuf bois, waarbij
den graaf van Nassouw Bouwenslandt oostwaarts tot de plaats, geheeten de Dicwale en zoover de Dicwale zich 
uitstrekt, is toegewezen en den heer van Berghes de gorzen van Standerbuyten tusschen de kreek en de dijkstal van 
Bouwenslandt, Santhil, Vrouw Gheylen vaart en het Breedegat of Henegausche kreek, terwijl bij de Nyeuwe Nemer, 
zooals de graaf van Nassouw, of Haynnau, zooals de heer van Berghes hem noemt, de graaf van Nassouw de visscherij 
van Bouwenslant, en de heer van Berghes die van de Meren krijgt, en dat zij voor de afdoening ten petitoire hebben 
gekozen mrs. Richart Uuyten Hove en Jehan Savaige met Guillaume Duerbeke als secretaris, hetgeen de koning 
goedkeurt en tot naleving waarvan hij beide partijen condemneert.
regest_datering (Lyere).
regest_nb Gelijktijdig(?) authentiek afschrift (Inv.No. 754).
regest_nummer 25251510 Juli 27
regest_beschrijving De Groote Raad, uitspraak doende in de petitoire actie van den heer Van Nassou tegen dien Van 
Berghes wijs Bouwenslandt en den Nyeuwen Amere aan beide gezamenlijk toe, totdat zij ze verdeeld zullen hebben, 
en Standerbuten, Blomendale, Zomerlant, de Meeren, Heyninghen en Fijnren aan den heer Van Berghes, alles onder 
voorbehoud van de rechten van het klooster van Saint Bernard.
regest_datering (Malines).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 754).
regest_nummer 26661519 Augustus 25
regest_beschrijving Jheronimus van der Noot, kanselier van den koning in Brabant, doet uitspraak als arbiter tusschen 
heer Hendrick, graaf van Nassou, heer van Breda, en heer Jan, heer van Bergen opten Zoom, in hun geschil, ontstaan 
naar aanleiding van het petitoir, waarbij Bouwenslant en de Nyeuwe Amer aan beide partijen gezamenlijk zijn 
toegewezen zonder melding te maken van de Nyeuwervaert, die den graaf van Nassou toebehoort, en wijst den graaf 
van Nassou toe 2/3 van Bouwenslant en 2/3 van den Nyeuwen Amer, die met de Nyeuwervaert gemeten is, benevens 
dat deel van de geer land, geheeten Stantderbuyten, dat tusschen de beide 2/3 deelen ligt.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 754).
regest_nb b) Afschrift midden 16e eeuw (Inv.No. 754).
regest_nummer 31211546 April 2
regest_beschrijving Cornelis van Bergen, heer van Zevenberge, met mr. Servaes Schilder, deken van het concilie van 
Beek, Jan de Cock, schout, en Ghijsbrecht Heym, kastelein van het slot te Zevenbergen ter eenre, en heer Johan van 
Renesse, heer van Manny, Mal etc., en mr. Hughes van Maubus, raden, Raphael van Bruheze, rentmeester-generaal, 
Nycolaes Vierling, griffier van de rekeningen, te Breda en Michiel Piggen, kastelein van de Nyervaerdt, als 
commissarissen van den prins van Oraengiën ter andere zijde, komen overeen, dat de prins voor de bedijking van de 
gorzen Bouwenslandt, Blommendael en den Nyeuwen Amer dijkaarde mag halen op grond van den heer van 
Zevenberghen over een breedte van 3 roeden, in ruil voor de dijkaarde, die de heer van Zevenberghen op 's prinsen 
gebied gehaald heeft bij den Ham, Haseldonck en Crauwelsgors, en dat de dijk zal liggen op de grens tusschen beider 
gebied; dat de commissarissen bij de voogden van den prins zullen bewerkstelligen, dat de inwoners van 
Zevenberghen te Breda niet langer worden lastig gevallen om tol en weggeld, en dat de heer van Zevenberghen op zijn
kosten hoofden, wegen enz. mag maken op grond onder de Nyervaert voor de verbinding, die hij voornemens is aan 
te leggen van Stryen over Wyvekeenen naar de Clundert, wegens het verdrogen van de Royvaert, en daar gedurende 
een zeker aantal jaren veergeld zal mogen heffen.
regest_datering (tot Zevenbergen in mijns heeren slote ende huyse aldaer Ludicx).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 754).
regest_nummer 33301556 Januari 12
regest_beschrijving Jan van Berghen betuigt den prins van Oranje zijn instemming met het plan tot bedijking van de 
Clunart, hem door den raad mr. Steven (van den Berch) en den griffier medegedeeld, en geeft een schriftelijk antwoord
mede op de voorwaarden enz.
regest_datering (Berghes 1555).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 755).
regest_nummer 33311556 Januari na den 12en
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regest_beschrijving Wilhelm, prins van Oraengiën enz., belooft, zich zijnerzijds te zullen houden aan de overeenkomst,
op 12 Januari 1556 met den markies van Berghen gesloten, waarbij deze beloofd heeft, op zekere voorwaarden de hem
toebehoorende 300 gemeten, vallende binnen de bedijking van de Noort en de Zuyt Clundert, Nieuwendijck en 
Grooten Zantberch, te zullen doen bedijken.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 755).
regest_nummer 33431557 Februari 8
regest_beschrijving Guillaume de Nassau belooft Jacques Tseraetz, drossaard van Breda, Hughes de Maubus en 
Estienne van den Berch, raden, en Michiel Piggen, griffier, schadeloos te zullen stellen voor de 26000 pond vlaamsch, 
die zij te Anvers hebben opgenomen voor de bedijking van de Clundert.
regest_datering (en notre maison de Breda stil de Liège).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 755).
regest_nummer 33551558 Maart 5
regest_beschrijving Wilhelm, prins van Oraengiën, heer van Breda, Niervaerdt enz., Jacob Gramaye, raad van den 
koning en ontvanger-generaal van de beden over Brabant, Engelbert Cornelisz., rentmeester van St. Bernaert in 
Oudenbosch en Hoeven, en Jan Ree van Uuytrecht, koopman te Antwerpen, als ingelanden, maken een ordonnantie 
op de bedijking van de Noort-Clundert met een deel van het uitgors van den Finaert en van den Grooten Sandberch, 
Nyeuwendijck en Zuytclundert, welke zal aansluiten bij den dijk van den Finaert, genaamd Vrouw Jacobslant, voor 
welke bedijking zij in December 1555 een door den markies van Bergen uit hoofde van zijn landen in den Finaert mede 
geratificeerd ontwerp hebben gemaakt volgens een overeenkomst, eertijds door de voogden van den prins met den 
markies gemaakt, en Cornelis van Bergen, heer van Sevenbergen, Vorsselaer, de Burcht, Noordelois, Nyecop en ter 
Schelling, als heer van den Grooten Sandberch, Nyeuwendijck en Suytclundert, approbeert deze ordonnantie den 10en 
Maart.
regest_datering (Breda duysent vijfhondert zeven ende vijftich naer scriven 's Hoofs van Brabant).
regest_nb Oorspr. in triplo (Inv.No. 755). Met de zegels van den prins van Oranje, den markies van Bergen op Zoom en 
den heer van Zevenbergen in roode, dat van de stad Breda voor Jacob Gramaye, Engelbert Cornelisz. en Jan Ree van 
Utrecht, in groene was; van het tweede exemplaar zijn de zegels geschonden; van het derde ontbreekt dat van den 
heer van Zevenbergen.
regest_nummer 7361379 Juli 10
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, ruwaard van Holland enz., verdeelt met heer Sweder van Abcoude, 
heer van Put en Striene, en heer Johan, heer van de Leck, den legschat van den put, dien hij voor zoutnering in overleg 
met hen beide zal leggen in het nieuwe land tusschen den Broec en het land van Zevenberghen, dat hij voornemens is 
te bedijken, en waarin Sweder van Abcoude en Johan van de Leck gegoed zijn.
regest_datering (tote Sente-Gheertrudenberghe).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 767). Met de zegels van den oorkonder en Jan van de Leck in groene was, het eerste 
geschonden dat van Sweder van Abcoude nagenoeg verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1429 Maart 20 (Reg.No. 1251).
regest_nummer 12511429 Maart 20
regest_beschrijving Deken en kapittel van Breda geven vidimus van den brief dd. 1379 Juli 10 (Reg.No. 736).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 767). Met geschonden kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 20991483 April 10
regest_beschrijving Engelbrecht graaf van Nassauw en Vyanden, heer van Breda, de Nyewervaert etc., stelt Dieric 
Symonsz. van Delfft aan als schout en dijkgraaf van de Nyewervaert.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 768). Met het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 31451547 Augustus 10
regest_beschrijving Adriaen Schoyte en Godert Piggen, schepenen in Breda, oorkonden, dat Merten Cornelisz. 
Rommers en Jan Willemsz., visschers te Rotterdam, opnieuw voor 4 jaar van de heeren van den Rade en Rekeningen te
Breda en van Michiel Piggen, kastelein en rentmeester van Nyervairt, in pacht hebben genomen, om jaarlijks in Maart 
en April te bevisschen, de Botervliet of Wyvenkeene in de Nyervairt tegen den 4en en den 20en penning van de vangst 
als vroongeld en met vrijstelling van de verplichting, om de visch op den afslag in de Leege Zwalue te brengen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 769). Met de zegels van de beide schepenen in groene was, beide een weinig geschonden.
regest_nummer 32051550 April 26
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Breda oorkonden, op verzoek van Michiel Piggen, 
kastelein en rentmeester van Nyeuwervaert, dat Adriaen Jansz., van Hambroeck genaamd Hagaerts onder eede 
getuigd heeft, dat hij in zijn 13-jarig kasteleinschap, ingegaan in 1506, eens, op bevel van Henrick van Nassou, drie 
schepen met lading heeft aangeslagen, die in de Wyvekene tusschen het Sandtbaken en de Cluendert ingevroren en 
geabandonneerd waren, doch later heeft terug gegeven tegen vergoeding van bergloon, en een andermaal een balk, 
eveneens bij de Cluendert aangespoeld, wilde aanslaan, die evenwel reeds weder verdwenen was.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 770). Met opgedrukt zegel ten zaken van de stad Breda in groene was.
regest_nummer 32081550 Mei 13
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regest_beschrijving Schout, schepenen en buitenmeesters van de heerlijkheid Stryen oorkonden, dat verschillende 
personen op verzoek van Michiel Piggen, kastelein van de Nyervaert, hebben getuigd, dat goederen, aangespoeld op 
de aanwassen van Raepshyl of het Wyldelant of op de dijken daarvan, altijd door den heer van Nassouwe of den prins 
van Arangiën in beslag genomen en verkocht zijn.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 770). Met geschonden opgedrukt zegel van de heerlijkheid in groene was.
regest_nummer 35111578 September 30
regest_beschrijving De Raad en Rekenkamer van den prins van Oraengiën geeft den inwoners van de Nyervaerdt den 
bier- en wijnaccijns en het bodegeld voor 6 jaar met bevel den accijns in de slijterijen te verdubbelen, tot aanleg en 
onderhoud van twee heulen binnensdijks aan weerszijden van de kreek, de straten aldaar tot de brug, den opslag, de 
haven en den weg naar het hoofd benevens het klok- en het uurwerk, alsmede tot het aanstellen van een 
schoolmeester, een chirurgijn en een vroedvrouw, terwijl de prins bovendien 400 carolusguldens in ééns geeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 771).
regest_nummer 5c 1180
regest_beschrijving F(lorens), graaf van Hollant, oorkondt, dat Wilhelmus van Strena, zijn broeder Hugo en zijn zusters
het goed Sanctus Mons in het bisdom Leodium aan het klooster van de kapel Thosan (ecclesia de capella Thosan) 
gegeven hebben.
regest_datering
regest_nb Afschrift 14e eeuw (Inv.No. 772). In dorso staat: Clundert 73. Op hetzelfde blad afschrift van de akte dd. 1244 
April 26 (Reg.No. 12).
regest_nb De dateering berust op het stichtingsjaar van de abdij ter Does, 1174, en het sterfjaar van graaf Floris, 1190.
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh I, No. 167.
regest_nummer 121244 April 26
regest_beschrijving Wilhelmus van Strena en zijn broeders Heynricus en Hugo bevestigen de schenking van het goed 
Sanctus Mons, door hun voorvaderen gedaan aan het klooster van Beata Maria te Thosan, binnen de hier omschreven 
grenzen.
regest_datering (in crastino Sancti Marci evangeliste).
regest_nb Afschrift 14e eeuw (Inv.No. 772). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift dd. (c. 1190) (Reg.No. 5).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh I, no. 402.
regest_nummer 20971483 Maart 18
regest_beschrijving Dierick Symonsz. neemt in pacht van heer Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van 
Breda en de Nyewevaert, de gorzen van Smartairs en Raepshille, liggende aan het land van Striën in de heerlijkheid 
van de Nyewevaert, tegen 20 penningen vlaamsch jaarlijks, losbaar met den penning 16.
regest_datering (na de gewoente van Ludick).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 773). Met geschonden zegel van den oorkonder en rest van het zegel van Cornelis van 
Bruheze, rentmeester van Breda, in groene was; dat van Jan van der Dussen, schout aldaar, verloren.
regest_nb b) Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 746).
regest_nummer 21581486 November 15
regest_beschrijving Aernt, heer van Zevenbergen, Nycoop en Noirden etc. eener-, en Mergriete Willem Duycx dochter, 
weduwe van Heynrick van Diemen, en haar kinderen anderzijds, verklaren, dat de door hen daartoe aangewezen 
personen de Sprang, die eertijds liep tusschen het land van Zevenbergen en de gorzen van jonkvrouw Mergriet, 
grenzende aan de Zwaluwe en nu land geworden, tusschen hen beiden hebben verdeeld.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 774). Het zegel van den heer van Zevenbergen verloren; dat van Jan Duyck, broeder van 
jonkvrouw Mergriet, in groene was en geschonden.
regest_nummer 28771534 Februari 20
regest_beschrijving Adriaen Huymansz., schout Jan van der Stoup, Adriaen Laurisz., Jacob Cornelisz., Airndt 
Huymansz., Jan Cornelisz., Symon Cornelisz., en Pieter Adriaen Michielsz., schepenen in Stryen, oorkonden, dat Johan 
de Heuyter, dijkgraaf, en heemraden en ingelanden van Nyeuw Stryen hebben verklaard, dat Henrick, graaf van 
Nassou enz., heer van Nyeuwervaert enz., hem in erfpacht heeft gegeven de gorzen 't Wildelandt, groot 73 morgen 266
gaarden of roeden, en Vrouw Lysengors, groot 28 morgen 200 roeden.
regest_datering (nae scriven tsHoefs van Rome).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 775). Met de zegels van Jan van der Stoup Jansz. en Adriaen Laurisz. in groene was; dat van 
den schout verloren.
regest_nummer 33601558 Juni 12
regest_beschrijving Wilhelm, prins van Oraengnen enz., geeft Henrick van Wiltperch, kapitein op zijn huis en vesting te
Breda, en diens vrouw Jehenne de Hennyn, gouvernante van zijn kinderen, ter delging van schuld en van tractement 17
bunder 66 roeden land in 4 stukken in den kleinen polder van Nyervaert, tegenwoordig Bloemendale geheeten.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Authentiek gelijktijdig afschrift (Inv.No. 776).
regest_nummer 35031577 vóór 15 Januari
regest_beschrijving De pachters van de Nyervaerdt verzoeken aan den gouverneur-superintendent en den Raad van 
den koning te Breda vrijstelling van betaling der pachtsom over de jaren 1572-1575, aangezien zij groote schade 
hebben geleden door de inlegering van troepen van den prins van Oranje en den koning.
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regest_datering
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 777). In dorso van het oorspr. het advies dd. 1577 om over de jaren 1572 en 1575 
de oorlogslasten te korten alsmede de pacht over 1572 met ¼, en over 1575 met ½.
regest_nb b) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 777).
regest_nb In margine opdracht van François de Verdugo en B. Vogelsanck aan den rentmeester van de Niervaart, Artus
van Noort, om te adviseeren.
regest_nummer 4201347 Mei 30
regest_beschrijving Willem van Driemilen, ridder, geeft al zijn gerechten, tienden en goederen, die hij te Driemilen 
bezit, aan zijn zoon Jan, behalve de tienden beneden den weg naar de Mase.
regest_datering (des Woensdaechs op des Heilichs Sacremens avond).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 778). De zegels van den oorkonder, diens broeder Maas van Dubbelmonde, heer Jan van 
Dronghelen, ridder, en Peter van Ypelaer verloren.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 717).
regest_nb c) Afschrift op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1314 November 11 (Reg.No. 125).
regest_nummer 4291348 Januari 4
regest_beschrijving Willem. hertog van Beyeren, verbeider van Hollant enz., beleent Jan van Driemilen met de 
goederen, die zijn vader aan hem heeft overgedragen.
regest_datering (in den Haghe des Vriëndages na Jaersdach MCCC zeven ende viertich).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 778). Het zegel van hertog Willem verloren.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 717). Geschreven op hetzelfde blad als de akte dd. 1314 November 11 (Reg.No. 125).
regest_nummer 6771370 Augustus 29
regest_beschrijving Aelbrecht van Beyeren, ruwaard van Hollant enz., beleent, op verzoek van Jan van Pollanen, heer 
van de Leck en Breda, diens vrouw Margriete van der Lippe met alle inkomsten uit Almonde, Dubbelmonde en 
Twintichhoeven als lijftocht, wanneer zij Jan van Pollanen overleeft.
regest_datering (Halle op Sinte Jansdach Decollacio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 779). Met rest van het zegel van den hertog in groene, en rest van dat van heer Gherard van 
der Heiden, heer van Bouterssem, in roode was; het zegel van heer Philips van Pollanen in groene was. Gecancelleerd.
regest_nummer 6881371 Augustus 9
regest_beschrijving Johan van der Lecke, ridder, heer van de Neyervaert, oudste zoon van den heer van de Leck en 
Breda, belooft, dat hij vrouwe Margrete van der Lippe niet zal hinderen in het bezit van het gerecht en alle inkomsten 
uit de ambachten Driemilen, Almonde Dubbelmonde en Twintichhoeven, haar door zijn vader als lijftocht toegezegd, 
noch van wat haar verder bij huwelijksvoorwaarden is beloofd, of hierna aan haar of kinderen van haar gegeven mag 
worden, zoolang hij onverkort in het bezit blijft van de Leck en Breda als nalatenschap.
regest_datering (op Sente Laurens avond).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 779). De zegels van Jan van de Leck, heer Philips van Pollanen, heer Gheraert van 
Poelgheest, heer Willem, heer van Oesterhout, en Gielijs van den Wijngaerde, drossaard van Breda, verloren. Het stuk 
is gecancelleerd.
regest_nummer 7651385 Juni 27
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, ruwaard van Hollant, enz., bevestigt Willem van Driemilen in de 
leengoederen, die hij van zijn vader, Jan van Driemilen, heeft geërfd.
regest_datering (tot Sinte-Gheerdenberghe des Dijnxdages na Sinte Jans dach te midzomer).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 780). Met geschonden zegel van hertog Albrecht in groene was.
regest_nummer 9221405 April 4
regest_beschrijving Willem, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., beleent heer Willem van Driemilen, ridder, met 
de goederen, die deze van zijn vader, hertog Ailbrecht, hield.
regest_datering (in den Hage duzent vierhondert ende vier na den lope van onsen Hove).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 781). Het zegel van den oorkonder verloren. In dorso: Leenbrief van Drimmelen.
regest_nummer 9881411 Augustus 9
regest_beschrijving Willem, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., verklaart ontvangen te hebben van Engelbrecht,
graaf van Nassouwe, heer van de Leck en Breda, 300 fransche kronen voor de ambachtsheerlijkheid Drimilen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 782). Met geschonden opgedrukt zegel in roode was.
regest_nummer 9851411 Juli 13
regest_beschrijving Willem, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., verkoopt aan Engebrecht, jonkgraaf van 
Nassow, heer van de Leck en Breda, het ambacht van Drimilen, zooals hij dat van Willem van Driemilen gekregen 
heeft.
regest_datering (in den Hage op Sinte Margrieten dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 782). Met zegel van den oorkonder in roode was met contrazegel.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1420 Maart 15 (Reg.No. 1103).
regest_nb c) Twee afschriften c. 1560 (Inv.No. 717).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris IV, bl. 170.
regest_nummer 11031420 Maart 15
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint. Marie te Breda geven vidimus van de brieven dd. 1411 Juli 13 en 1415 
Februari 14 (Reg. Nos. 985 en 1022).
regest_datering (na coustuumen 'sHoofs van Ludick).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 782). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 27821530 Maart 1
regest_beschrijving H. de Nassou schrijft aan Henry Montens en Pasquier Vierling, rentmeesters, en aan Nicolas 
Vierling, griffier van de Rekeningen te Breda, het zoo spoedig mogelijk eens te worden met die van Breda over het 
maken van een goede vaart naar Drymelen en over het aanstellen van een persoon, om daarvan rechten te heffen, 
met opdracht om te onderzoeken, of hij daarvoor een octrooi noodig heeft.
regest_datering (Worms).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 783). In dorso: 1530.
regest_nummer 1431318 October 3
regest_beschrijving Willaem, graaf van Heynegouwen, Holland enz., beleent Willaem van Duvenvoirde, zijn kamerling,
met het Gheerland in het ambacht van Driemilen na opdracht door Boudijn van den Poele, knaap, en afstand door 
diens vrouw Lamoede van den lijftocht, die zij uit het land had.
regest_datering (tote Zente-Gheerdenberghe des Dinxendaghes na Zente Baven dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 784). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 6961373 Mei 26
regest_beschrijving Boyden Boot Boydensz., rechter, Warnheger Pauwelsz., Pauwels Maesz., Geraert Cockaert, Clays 
Geraertsz., Cleys Hugenz., Cleys Ghenenz. en Jacop Melijsz., heemraden in het ambacht Driemilen, oorkonden, dat Jan 
van Driemilen heer Willemsz. heeft uitgegeven aan verschillende personen 5 hoeven 1½ morgen moer naast het moer,
dat de stad Sente-Gheerdenberge in Stanthasen heeft, tegen betaling van den heerencijns.
regest_datering
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 785).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 714). Geschreven op dezelfde rol als de akte Reg.No. 443.
regest_nummer 10001412 November 12
regest_beschrijving Meus Diericsz., rechter, Jan Koekaertsz., Jan Boenaert, Michiel Boudensz. en Matheus Haveloes, 
heemraden van Driemilen, oorkonden, dat eenige oud-heemraden hebben verklaard, dat jonkvrouw Godelt van 
Drymilen, weduwe van Jan van Ghestelt, ten overstaan van hen, aan Philips van de Leck al haar moeren aldaar 
gegeven heeft, die zij van haar vader en van haar broeder had geërfd, behoudens den cijns.
regest_datering (des ander daghes na Sinte Mertens dach in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 786). Het zegel van Meus Diericsz. verloren.
regest_nummer 10151414 Juli 14
regest_beschrijving Meus Diericsz., rechter, Godevaert Godevaertsz., Hugheman Voppenz., Michiel Boudensz., Peter 
Boot, Matheus Haveloes en Woutgheer Gherrits, heemraden in het ambacht van Drymilen, oorkonden, dat Hughe die 
Vriër en Peter Meusz., Heilige-Geestmeesters, 7 morgen land hebben gegeven aan Gherijt Michielsz. zoon tegen een 
cijns van ½ engelsche nobel jaarlijks.
regest_datering (des Saterdaghes na Sinte Margrieten dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 787). Het zegel van Meus Diericsz. verloren.
regest_nummer 9801411 Februari 16
regest_beschrijving Jan Moelnaer Willemsz., Dieric Buysse, Willem Henricsz. van Straten en Goidscalc Baninc Jansz., 
schepenen van Sinte-Gheerdenberghe, oorkonden, dat Goidscalc en Dieric die Hont, Godevaert Godevaertsz. en 
Meeus Diericsz. als heemraden met Zegher Diericsz. als rechter van het ambacht Driemilen onder eede verklaard 
hebben, dat heer Willem van Driemilen, ridder, ten overstaan van hen op 12 December 1402 aan Willem Godevaertsz., 
zijn schoonzoon, en aan zijn bastaardzoon Jan, waarvan Lijsbet Gherits dochter van Miersel de moeder is, al zijn 
moeren en zijn aldaar heeft overgedragen om gelijkelijk te verdeelen.
regest_datering (dusent vierhondert ende tiene).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 788). Met rest van het zegel van Jan Moelnaer Jansz. in groene was; de zegels van Dieric 
Buysse en Willem Henricsz van Straten in groene was; dat van Goidscalc Baninc Jansz. verloren.
regest_nummer 13841438 November 14
regest_beschrijving Willem van den Tijmpel Willemsz., Claes Symonsz., Gheraert Bogaert heer Willemsz. en Adryaen 
Haeck Adryaensz., schepenen te Dordrecht, oorkonden, dat Willem van Haestrecht heeft verkocht aan Damaes Jansz. 
alle moeren en wildert achter Driemilen gelegen, die hij geërfd heeft van zijn moeder, jonkvrouw Godelt Jans dochter 
van Driemilen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 788). Met de zegels van de laatste twee schepenen in groene was en geschonden; die der 
beide andere verloren. Met transfix dd. 1439 April 15 (Reg.No. 1394).
regest_nummer 13941439 April 15
regest_beschrijving Willem van der Tijmpel Willemsz., Gheraert Boeghaert heer Willemsz., Adryaen Haeck Hermansz. 
en Willem Duyck Aerntsz., schepenen in Dordrecht, oorkonden, dat Damaes Jansz., op het jaargeding op Woensdag na
Beloken Paschen, 15 April 1439, de moeren en wildert, vermeld in den brief dd. 1438 November 14 (Reg.No. 1384), 
waardoor deze gestoken is, heeft afgekondigd en dat Willem van Haestrecht er met een vredeban uit, en hij er in 
gebannen is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 788). Met de zegels van de schepenen in groene was, de eerste twee weinig, de andere zeer 
geschonden.
regest_nummer 13831438 November 3
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regest_beschrijving Willem van der Tijmpel Willemsz., Claes Symonsz., Willem van Aerssen heer Claesz. en Adryaen 
Haeck Harmansz., schepenen in Dordrecht, oorkonden, dat Jan van Driemilen, bastaard van heer Willem van 
Driemilen, ridder, en jonkvrouw Alijdt Willem Godevaertsz. weduwe, diens bastaarddochter, verkocht hebben aan 
Damaes Jansz. alle moeren en wildert in Driemilen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 788). Met de zegels van de schepenen in groene was, dat van Willem van Aerssen zeer, de 
andere weinig geschonden. Met transfix dd. 1439 April 16 (Reg.No. 1395).
regest_nummer 13951439 April 16
regest_beschrijving Willem van den Tijmpel Willemsz., Cleys Symonsz., Adryaen Haeck Harmansz. en Willem Duyck 
Aerntsz., schepenen in Dordrecht, oorkonden, dat Damaes Jansz. op het jaargeding op Donderdag 16 April 1439 de 
moeren en wildert, vermeld in den brief dd. 1438 November 3 (Reg.No. 1383), waardoor deze gestoken is, heeft 
afgekondigd en dat Jan van Dryemilen en zijn zuster Alijdt Willem Godevaertsz. weduwe daar met een vredeban uit, en
hij er in gebannen is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 788). Met de zegels van de eerste twee schepenen in groene was het tweede geschonden, 
de zegels der beide andere verloren.
regest_nummer 17471456 Augustus 3
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, komt overeen met Jacop en Cornelis 
Dammasz., dat zij ieder twee personen zullen kiezen, die de grens zullen aanwijzen tusschen de moeren van den graaf 
te Almonde en Stanthazen en die van de andere partij te Driemylen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 788). Het zegel van den oorkonder ontbreekt.
regest_nummer 17611457 Januari 15
regest_beschrijving Burgemeesters en schepenen van Sinte Gheertrudenberghe oorkonden, dat verschillende 
bejaarde personen, op verzoek van graaf Jan van Nassouwe, getuigenis hebben afgelegd aangaande de grensscheiding
tusschen Drymmilen en Almonde.
regest_datering (dusent vierhondert sesse ende vijftich).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 788). Met het tolteekenzegel van de stad en de zegels van Peter Boel Petersz., Adriaen 
Jansz., Peter Weert Jansz. en Willem Aertsz., schepenen, in groene was.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 17621457 Januari 15
regest_beschrijving Gherit Henric Coelmans, rechter, Jan de Jonge Gheritsz., Daniel Schaert Pouwelsz., Gherit Eliaesz. 
en Peter Vinck, heemraden in Drimylen, oorkonden, dat enz. (als in Reg.No. 1761).
regest_datering (dusent vierhondert sesse ende vijftich).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 788). Met resten van de zegels van Gherit Henric Coelmansz. en Daniel Schaert Pouwelsz. 
in groene was.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 717).
regest_nummer 19561473 Augustus 24
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dyetze, heer van Breda, eener-, en Jacop en Cornelis, zoons
van Dammas Jansz. met hun zuster Ermgaert, vrouw van Jacop Spierinck, anderzijds, beëindigen hun geschil over de 
moeren van Drymilen en het overschot, na de uitgifte van 21 hoeven aan verschillende personen overgebleven, in dier 
voege, dat Jacop, Cornelis en Ermgairt 3 hoeven krijgen van de 21, waarvan zij, na uitdelving van de moer, den grond 
van den graaf in leen zullen houden, tenzij men dan bevinden mocht, dat de grond binnen Drymilen ligt, waarvoor zij 
van hun kant afstand doen van hun aanspraken op het overschot en beloven de brieven, die zij dienaangaande 
hebben, te deponeeren in het klooster van de Karthuizers in een kist met dubbel slot, waarvan de graaf en zij ieder een
sleutel zullen hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 788). Het zegel van Jan van Nassouw in roode was verloren. De zegels van Jacop en Cornelis
Dammas Jansz. zoons, Jacop Spierinck, mr. Willem van Alffin, dr. in de rechten en persoon te Breda, Goessen van 
Romen, Florijs Oem, heer van Wijngaerden, en Aernt van Ghoor in groene was; dat van Florijs Oem geschonden.
regest_nummer 19571473 Augustus 24
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dyetze, heer van Breda, belooft Jacop en Cornelis Dammas
Jansz. zoons, Jacop Spierinc voor zijn Ermgairt Dammas Jansz. dochter, en verdere rechthebbenden in 9 van de 21 
hoeven moer, te Drymilen in erfcijns uitgegeven, hen in het rustig bezit daarvan niet te storen, waarvoor zij erin 
toestemmen, dat de bezitters van de omliggende moeren hun watergangen zullen mogen gebruiken met betaling van 
hun aandeel in het onderhoud.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 788). Het zegel van Jan van Nassouw in roode was verloren; de zegels van mr. Willem van 
Alffen, persoon te Breda, Goessen van Romen, Florijs Oem, heer van Wijngaerden, en Aert van Ghoor in groene was.
regest_nummer 31511547 December 27
regest_beschrijving Govaert Anthonisz., schout, Cornelis Willem Denisz. en Michiel Cornelisz., heemraden van 
Drimmelen, oorkonden, dat Anna Henrick Coppentiers weduwe voor het anthoofd, dat de prins van Oraengie door ruil
van Henrick Jacopsz. Coppentiers verkregen heeft, en dat gelegen is op de zuidzijde van de Westvaart, een bunder land
tusschen de West- en de Kerckvaart als waarborg verbindt.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 789). Met opgedrukt zegel van den schout in groene was.
regest_nummer 8411395 October 13
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., geeft jonkvrouw Godelt van Driemilen verlof 
haar renten en tienden aldaar, die zij van hem in leen houdt, als leengoed te verkoopen.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 790). Met het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 9831411 Juli 4
regest_beschrijving Willem, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., beleent jonkvrouwe Godelt van Driemilen met 
de tienden en renten, die zij daar bezit.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 790). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 9891411 October 6
regest_beschrijving Diederic van der Merwede, Godevaert van Nederven, Peter van Hambroec en Roelof van Rijswijc, 
mannen van den graaf van Hollant, oorkonden, dat jonkvrouw Goedelt van Driemilen, weduwe van Jan van Gestel, 
verklaart ontvangen te hebben van Engelbrecht, jonkgraaf van Nassouwe, heer van de Leck en Breda, 147½ kroon of 
295 pond hollandsch en 1 botdrager wegens de tienden te Driemilen westwaarts, die zij van den graaf van Holland in 
leen hield.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 790). Met rest van het zegel van Diederic van de Merwede en met het zegel van Roelof van 
Rijswijc in groene was; de zegels der beide andere leenmannen verloren.
regest_nummer 10221415 Februari 14
regest_beschrijving Willem, hertog in Beyeren, graaf van Hollant enz., beleent Engelbrecht van Nassow, heer van de 
Leck en Breda, met de tienden en renten in Driemilen, die jonkvrouw Godelt van Driemilen hem verkocht heeft.
regest_datering (in den Hage duysent vierhondert ende viertien na den loip van onsen Hove).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 790). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1420 Maart 15 (Reg.No. 1103).
regest_nummer 4401348 September 30
regest_beschrijving Margaretha van Heynsberch, wereldlijk abdis van de abdij te Thorn, doet als arbitrix uitspraak 
tusschen deken en kapittel van Mons Sancte Gertrudis eener-, en Johannes Camscerper, rector van de kerk te 
Driemilen, anderzijds, over de tienden aldaar en 4 pond hollandsch, die de kerk te Driemilen als dochterkerk jaarlijks 
aan die te Mons Sancte Gertrudis betaalt, stelt deken en kapittel in het gelijk en beveelt krachtens haar 
patronaatsrecht over beide, dat de vrede gehandhaafd blijve.
regest_datering (in die Beati Jeronimi presbyteri videlicet ultima die Septembris).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 791). Vastgehecht aan den brief dd. 1516. Juli 17 (Reg.No. 2615). Aan het oorspr. was 
vastgehecht de brief dd. 1348 October 3 (Reg.No. 441).
regest_nummer 4411348 October 3
regest_beschrijving De officiaal van Leodium bevestigt de uitspraak van Margaretha van Heinsberch, wereldlijk abdis 
van de abdij te Thorn, in de zaak, vermeld in den brief dd. 1348 September 30 (Reg.No. 440), waaraan deze is 
vastgehecht.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 791).
regest_nummer 26031515 October 31
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sinte-Gertrudenberge sturen den rentmeester-generaal Henrick Montens 
een afschrift van de uitspraak van de abdis van Thooren over de tienden te Drimmelen van het jaar 1348, welke 
tienden het kapittel toebehooren en waarop de heer van Nassouw als ambachtsheer aanspraak maakt.
regest_datering (op Alderheyligen avont in Sinte Gertrudenberge).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 791). Hieraan vastgehecht een lijst van weeren land van 1421 en de brief dd. 1516 
Juli 17 (Reg.No. 2615).
regest_nummer 26151516 Juli 17
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sinte-Gertrudenberge schrijven aan Cornelis van Drongelen, rentmeester 
van Oesterhout, dat zijn schrijven over de tienden te Drijmmelen niet in overeenstemming is met dat van den 
rentmeester-generaal, die ieder het zijne wilde laten; dat zij zelf met de bescheiden naar Breda zullen gaan, en dat 
eertijds door den graaf van Nassouw en zijn Raad alle processen zijn afgesteld en de inkomsten gesequestreerd, totdat
de zaak bij minnelijke schikking uitgemaakt zou zijn.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 791). Vastgehecht aan den brief dd. 1515 October 31 (Reg.No. 2603), terwijl hieraan
is vastgehecht de brief dd. 1348 September 30 (Reg.No. 440).
regest_nummer 11221421 Maart 12
regest_beschrijving Elysabeth van Cleve en van de Marck, hertogin in Beyeren, geeft Engebrecht, graaf van Nassow, 
heer van de Leck en Breda, en Robbrecht, graaf van Virnenburg, de heerlijkheden Ravensteyn, Harpen en Uden, 
benevens een rentebrief, groot 160 oude fransche schilden jaarlijks, en de helft van haar vorderingen op haar broeder, 
den hertog van Cleve, waarvoor zij haar leven lang 2000 rijnsche guldens jaarlijks zal ontvangen, waarvan 1000 
gevestigd op Ravensteyn en 1000 op Grijmbergen; bovendien zal zij 1000 dergelijke guldens ontvangen bij het 
overdragen van den rentebrief, 3000 op den derden Zondag na Paschen, waarop zij hen in Ravensteyn zal doen 
huldigen, 3000 met St. Jans-, en 3000 met St. Remeys'mis.
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regest_datering (Oesterwijck MCCCC ende twintich na gewoente 's Hoofs van Camerick).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 792). De opgedrukte zegels van Elisabeth van Cleve in roode, Engebrecht van 
Nassau, mede voor Robbrecht van Virnenburg in groene, Dyrck Doys van Aelsvoert en Gherit van Boemel in bruine, 
Dyrck van Welkenhusen in groene, en Stamelaert van Uden in bruine was, nagenoeg geheel verloren.
regest_nummer 11281421 Maart 15
regest_beschrijving Elizabeth van Cleve en van der Marck, hertogin in Beyeren, verklaart ontvangen te hebben van 
Engelbrecht van Nassouwen, heer van de Leck en Breda, 1000 rijnsche guldens.
regest_datering (des Saterdaghes na Sinte Gregorius'dach).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 792). Met opgedrukt zegel van de oorkondster in roode was.
regest_nummer 8861401 Januari 17
regest_beschrijving Adolph, graaf van Cleve en van der Marke, belooft, dat hij zijn zuster Elizabeth, gemalin van hertog
Stephaen, paltsgraaf bij Ryne en hertog in Beyeren, haar leven lang in het genot zal laten van den lijftocht, dien zij vóór
haar huwelijk had uit Oede.
regest_datering (op Sent Anthonius'tagh).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 792). Met het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nb Als gevidimeerde akte gedrukt bij C.R. Hermans, Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden 
betrekkelijk het land van Ravenstein 1850, 1e deel, bl. 584.
regest_nummer 9531408 Augustus 16
regest_beschrijving Henricus en Willelmus, zoons van Arnoldus, zoon van heer Willelmus van Wilre, ridder, en 
Nycholaus van den Werve als man van Katherina Arnoldus'dochter, verkoopen aan Johannes Peters Steffenuse een 
erfrente, groot 160 oude fransche schilden jaarlijks, die heer Reynaldus van Valkenborch, heer van Borne, Zittert en 
Herpen, eertijds aan heer Willelmus heeft beloofd uit zijn goederen en inkomsten te Herpen en Uden.
regest_datering (in crastino Assumpcionis Beate Marie virginis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 792). Met de zegels van Arnoldus Dicbier en Zibertus van Hoculem, schepenen van 's 
Hertogenbosch, in groene was.
regest_nummer 11141420
regest_beschrijving Wolterus Colen, Nycolaus Loenman en Johannes van der Haghen, schepenen in Buscoducis, geven 
een nieuwen brief van den verkoop van de rente, groot 160 oude fransche schilden, door de erfgenamen van Arnoldus 
Willelmusz. aan Johannes Steffener Petersz., omdat de oude bij den brand te Buscoducis op SS. Phillippus en Jacobus 
1419 verbrand is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 792). Met de zegels van de drie schepenen in groene was en een weinig geschonden.
regest_nummer 11231421 Maart 13
regest_beschrijving Elizabeth, prinses van Clivae en Marka, hertogin van Bavaria, verkoopt aan Engbertus, graaf van 
Nassouwe, heer van de Lecka en Breda, een rente, groot 160 oude fransche schilden jaarlijks, gevestigd op de 
goederen en inkomsten van heer Reynaldus van Valkenborch, heer van Borne, Zijttart en Herpen, te Herpen en Uden.
regest_datering (feria quinta post Dominicam qua cantatur Judica anno Domini millesimo quadringentesimo 
vicesimo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 792). Met de zegels van Godefridus van Rode en Wolterus Colen, schepenen van 's 
Hertogenbosch, in groene was en geschonden.
regest_nummer 11291421 Maart 30
regest_beschrijving Ywain Diericsz. de Mol en Jan de Froyer, schepenen van Bruessel, oorkonden, dat jonker 
Engbrecht, graaf van Nassauw heer van de Leck en Breda, zich verbindt aan toonder te betalen 1000 rijnsche guldens 
jaarlijks gedurende het leven van Elisabeth van Cleve en van der Marke, hertogin in Beyeren en paltsgravin bij den Rijn,
die hij en Robbrecht, graaf van Virnenburg, haar beloofd hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 792). Met de zegels der beide schepenen in groene was, afgesleten. Gecancelleerd. Voor het
woord "dusent" is het woord "twee" doorgestreept en ook overigens staat de akte vol doorhalingen zoodat hij 
waarschijnlijk is vervangen door de akte dd. 18 April (Reg.No. 1133).
regest_nummer 11311421 April 12
regest_beschrijving Elysabeth van Cleve en van der Marke, hertogin in Beyeren, belooft, dat zij Engelbrecht, graaf van 
Nassauwe, heer van de Leck en Breda, en Roprijcht, graaf van Virnenbergh, alle onkosten, die zij hebben zullen wegens
noodzakelijke timmering en bouw aan het slot te Ravenstein, zal vergoeden met de 15000 fransche kronen, waarvoor 
zij hun stad en slot verpand heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 792). De zegels van Elysabeth van Cleve en van Arnout Stamelaert van Uden verloren, dat 
van Herman Boeff in groene was en geschonden.
regest_nummer 11321421 April 13
regest_beschrijving Elysabeth van Cleve en van der Marck, hertogin in Beyeren, verklaart ontvangen te hebben van 
Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, 3000 rijnsche guldens, die hij en Robbrecht, graaf van 
Virnenburg, haar volgens contract schuldig waren.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 792). Met opgedrukt zegel van de oorkondster in roode was, gedeeltelijk afgesleten.
regest_nummer 11331421 April 18
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regest_beschrijving Wouter van der Noet en Jan Mennen, schepenen van Bruessel, oorkonden, dat jonker Engbrecht, 
graaf van Nassouw, heer van de Leck en Breda, zich verbindt aan toonder te betalen 2000 rijnsche guldens jaarlijks 
gedurende het leven van vrouwe Elizabeth van Cleve en van der Marke, hertogin in Beyeren en paltsgravin bij den Rijn,
die hij en Robbrecht, graaf van Virnenburg haar beloofd hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 792). Het zegel van den eersten oorkonder verloren, dat van den tweede in groene was en 
afgesleten. Gecancelleerd.
regest_nummer 11301421 April 10
regest_beschrijving Adolph, hertog van Cleve en graaf van de Mark, verbiedt de stad Ravestein, die hem den eed van 
trouw heeft gedaan, om iemand anders hulding te doen, nu zijn zuster Elysabeth, hertogin in Beyeren, stad, slot en 
land van Ravenstein, Herpen en Ude in andere handen wil brengen, daar zij die slechts als lijftocht heeft ontvangen en 
hij de erfelijke landsheer is.
regest_datering (Donredach na den Sonnendach Misericordia Domini).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 793). Met geschonden opgedrukt zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 11421421 Juni 29
regest_beschrijving De jonker van Nassow en de heer van Virnenburg maken een contract met Stamelaert van Uden 
en Jan den Bye als bewaarders van het slot te Ravensteyn, ingaande 4 Juli 1421.
regest_datering
regest_nb Extract (Inv.No. 794).
regest_nummer 12121425 Februari 3
regest_beschrijving De zegslieden van den zoen, te Bercke gesloten tusschen den hertog van Cleve eener-, en 
Engelbrecht, graaf van Nassauwe, heer van de Leck en Bredae, met den graaf van Virnenburg anderzijds, verklaren op 
een klacht van den graaf van Nassauwe over het vasthouden van de in het land van Ravensteyn gemaakte 
gevangenen, dat overeengekomen was, dat de gevangenen van weerszijden zonder schatting vrijgelaten zouden 
worden en dat de graven van Nassauwen en Virnenburg afstand zouden doen van de goederen, die zij met recht in het
land van Ravensteyn verkregen hadden.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo quarto secundum stilum Treverense).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 796). Met resten van de opgedrukte zegels van de zegslieden, Adolph, Johan en 
Johan, gebroeders, graven van Nassauwe, Frederich van Steyne en Wygandt van Steynenbach, ridders, Johan van 
Steyne, Johan Spiegel, Engelbrecht van Seelbach, Ernst van Snellenberg, Johan van Roilshuysren, Herman van Loe, 
Herman van Dorfelde, Diederich van Falckenhuysen, Emmerich van Hepenhafft, Loedewijck van Hoenfels, Rutgher, 
schrijver, Johannes van Etphen en Loedewich van Wylenauwe, schrijver.
regest_nummer 30191541 April 30
regest_beschrijving Schout, burgemeester, schepenen en raad van Ravestain antwoorden Reynolt, prins van 
Araengiën, graaf van Nassouw enz., dat het land van Ravestain een eigen heerlijkheid op zich zelf is, zoodat zij het 
door hem gevraagde certificaat niet kunnen geven en dat ook niet zouden kunnen doen zonder voorkennis van hun 
heer, den hertog van Gulich, Gelre, Cleve en Berghe.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 797).
regest_nummer 32581552 Februari 8
regest_beschrijving Jan van Hoilten en Jan van den Wouwer, schepenen van Breda, oorkonden, dat Willem Turck 
verklaard heeft, dat de prins van Oraengiën aan Hughe Spierinck van Aelburgh, heer van Herpt, schildknaap, een rente,
groot 100 pond jaarlijks losbaar met den penning 16, heeft bewezen in mindering van de 200 pond, Willem Turck bij 
zijn huwelijk door zijn broeders en zusters toegewezen als aandeel in de rente, groot 360 pond 12 schellingen jaarlijks, 
ten laste van den prins.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 801). Met de zegels der oorkonders in groene was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 33121554 Juni 28
regest_beschrijving Dijrck Aertsz. en Adriaen van Doren, schepenen van Breda, oorkonden, dat Willem Turck verklaard 
heeft, dat de prins van Oraengiën Gheraert Meerlijn een rente, groot 100 pond jaarlijks, losbaar met den penning 16, 
bewezen heeft, in mindering van de 200 pond, Willem Turck bij zijn huwelijk door jonker Frederick Turck, heer van 
Hemert, en zijn verdere broeders en zusters toegewezen, als aandeel in de 360 pond 12 schellingen jaarlijks, door den 
prins in het jaar 1550 aan de erfgenamen van Librecht Turck bewezen uit de heerlijkheden Engelen en Vlijmen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 801). Met de zegels der oorkonders in groene was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 18771464 Mei 7
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dyetze, heer van Breda, en Odelye van der Merweden 
komen overeen, met toestemming van haar neven Robbrecht van Drongelen en Philips van Ranst, man van Oede van 
Drongelen, dat Odelye de heerlijkheden Ethen, Mewen, Drongelen en Babyloniënbroek voor 4000 philippusschilden 
zal overdragen aan den graaf van Nassouw met behoud van het vruchtgebruik en het gebruik van het slot te Mewen 
en op voorwaarde, dat de heerlijkheden bestuurd zullen worden door Robbrecht van Drongelen en deze en zijn zoon 
Adriaen in het bezit blijven van het drossaard- en schoutambt.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 802). Met het zegel van Johan van Nassau in roode was; de zegels van Odelye van der 
Merwede, Adam van Nispen, drossaard, en Jan van der Dussen, schout van Breda, Robbrecht van Drongelen en Philips 
van Ranst verloren.
regest_nummer 17461456 Juli 28
regest_beschrijving Johan etc., (graaf van Nassau), verklaart ontvangen te hebben van den abt van Sente Truden 100 
wilhelmusschilden wegens de tienden van Ghenderen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 803).
regest_nummer 27741529 Juli 31
regest_beschrijving Jan Korstiaensz., timmerman, verklaart ontvangen te hebben van Anthonis van Heynsberch, 
rentmeester te Heusden, 3 rijnsche guldens 5 stuivers en 2 oort, wegens reparatie aan den Genderschen molen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 804).
regest_nummer 9811411 Maart 6
regest_beschrijving Aernt Gijsbrecht Nysens en Jan Beie, schepenen van Woudrichem, oorkonden, dat Roelof van 
Rijswijc zijn broeder Floris 2½ engelsche nobel en 4 boddragers jaarlijks heeft beloofd uit de nalatenschap van hun 
broeder Jan.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 805).
regest_nummer 13691438 Januari 20
regest_beschrijving Heinrick Henricxz. en Bertelmeeus Jansz., schepenen in die Haghe, oorkonden, dat heer Diederick 
van der Merweden, ridder, verkocht heeft aan Jan Willem Elenz. zoon 2 bunder land in Oeyendonck.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 805).
regest_nummer 13701438 Maart 12
regest_beschrijving Ghijsbrecht Neyse Aerntsz., Willem Hermansz., Jan van Eten, Everaet Keye Jansz., Jan van der 
Heyde en Jan Gherytsz., schepenen van Woudrichem, oorkonden, dat Pauwels Langhenenz. beloofd heeft, niets meer 
te zullen ondernemen tegen Dirc van Haestrecht, heer van Venloen, diens zoon Pauwels of Jan, Jan, Jan, en Willem, 
bastaarden van Haestrecht, Jan Back Bertoutsz. of anderen, die hem te Woudrichem vervolgd hebben.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 805).
regest_nummer 1387c 1438
regest_beschrijving Pauwels Langghenen van Beeck vraagt zijn neef Gheryt van der Aa, wonende op Zeeghelworp, 15 
bourgoensche schilden te leen, te bezorgen te Heusden bij Willem van Boxtel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 805).
regest_nummer 14411440
regest_beschrijving De jonkvrouw van Dongen verzoekt haar nicht, jonkvrouw van den Camp, een einde te maken aan 
zekere zaak, of te spreken met Roelof Zebrechtsz., wiens schuldenares de jonkvrouw van Dongen is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 808).
regest_nummer 16941453 November 20
regest_beschrijving De stad 's Hertogenbosch verzoekt Arnt van den Campe a.s. Zaterdag over een week aldaar te 
komen met Willem Dicbier, eenig erfgenaam van de goederen van Mathys Scilder, welke goederen aan diens weduwe, 
thans echtgenoote van Arnt van den Campe, als lijftocht zijn gegeven, en met broeder Jan Huben, conventuaal in het 
Predikheerenklooster, tot bevestiging van den desbetreffenden schepenbrief, van welks bewaring Jan Huben 
ontslagen wenscht te worden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 808). Het opgedrukte sluitzegel verloren.
regest_nummer 16951453 December 5
regest_beschrijving De stad 's Hertogenbosch bericht Aert van den Camp, dat Jan Huben een kistje met brieven 
gedeponeerd heeft, en verzoekt hem voor St. Thomaes' avond e.k. te willen komen tot visitatie van den inhoud, te 
zamen met Willem Dicbier Jansz., welke visitatie, ook wanneer hij niet komt, plaats zal hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 808). Het opgedrukte sluitzegel in groene was verloren.
regest_nummer 16971453 December 21
regest_beschrijving De stad 's Hertogenbosch antwoordt Arnt van den Camp, dat zij hem of zijn gemachtigde Zaterdag
na Kerstmis aldaar verwacht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 808). Opgedrukt sluitzegel in groene was verloren.
regest_nummer 11821423 Augustus 5
regest_beschrijving Arnoldus, zoon van Rudolphus die Wise, Willelmus Wegen, Arnoldus Godefridusz., zijn zuster 
Elysabeth, Martinus, zoon van Gybo die Grauwe, en Willelmus Arnoldusz. Tielkijn doen afstand van een hoeve te Vucht
ten behoeve van Arnoldus uyt den Camp als man van Maria, weduwe van Mathias Scilder Gerardusz. gedurende haar 
leven, en daarna ten behoeve van de kinderen van Mathias Scilder, ten overstaan van schepenen van Buscoducis.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 808). De zegels van de schepenen verloren. Het charter is beschadigd.
regest_nummer 12241426 December 7
regest_beschrijving Johannes, bisschop van Leodium, gelast zijn geestelijkheid om Gerardus Scilder te dwingen aan 
Arnoldus van den Campe als echtgenoot van Maria, weduwe van Mathias Scilder Gerardusz., 2000 guldens te betalen 
ingevolge de arbitrale uitspraak, waardoor deze brief gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 808). Het zegel ten zaken verloren evenals de brief, waardoor deze gestoken was.
regest_nummer 12271427 Februari 15
regest_beschrijving De notaris Theodericus de Mosa Johannesz. instrumenteert, dat Arnoldus uten Camp, knaap, 
mede namens zijn vrouw Maria, weduwe van Mathias Schilder, diens vader, Gerardus Schilder, beloofd heeft zich te 
zullen houden aan de scheidsrechterlijke uitspraak, tusschen hen beiden gedaan door mr. Johannes van Boeslinter, 
officiaal van het Hof te Leodium, en Arnoldus Buck, proost van St. Dyonisius, kanunnik en zegelbewaarder van 
Leodium.
regest_datering (in Buscoducis in domo inhabitationis domicelle Heylwigis relicte quondam magistri Jacobi de Uden 
phisici ibidem in camera bassa sita iuxta pontem dictum Lambertsbrug).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 808). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 12281427 Februari 16
regest_beschrijving De notarissen Ghiselbertus Roesmont en Rutgherus van Erkel uit Buscoducis instrumenteeren, dat 
Gerardus Scilder en Arnoldus uyten Camp, echtgenoot van Maria, weduwe van Mathias Scilder Gerardusz., het eens 
zijn geworden over de nalatenschap van laatstgenoemde ten overstaan van schepenen van Buscoducis.
regest_datering (indictione quinta).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 808). Met signatuur van de beide notarissen; de zegels van Zybertus van Hoculem, 
Johannes Valyaert en Godefridus van Domelen, schepenen van 's Hertogenbosch, verloren.
regest_nummer 25671513 Maart 24
regest_beschrijving H. de Nassau schrijft aan Thielman van Dollicum, dat hij van een proces wil afzien, wanneer Floris, 
broeder van Assendelft, hem zekerheid geeft en voor den Raad van Holland verklaart, dat, wanneer hij of zijn 
nakomelingen de heerlijkheid Hoogebaen willen verkoopen, de graaf van Nassau de voorkeur zal hebben, en gelast 
hem de stad Delft de 2000 rijnsche guldens terug te betalen, die zij eertijds als zekerheid voor de naasting gegeven 
heeft en die zij nu terugvraagt na de uitspraak, gedaan in zijn geschil met de stad Rotterdam.
regest_datering (Mechelen).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 809).
regest_nummer 25771514 April 8
regest_beschrijving Floris van Assendelf, heer van Goudriaen, verklaart dat, wanneer hij of zijn nakomelingen de 
ambachtsheerlijkheid van den Hogeban in het ambacht Ouderschie, dat door zijn moeder aan de stad Rotterdam 
verkocht is, welke ambachtsheerlijkheid de graaf van Nassou als heer van de Leck heeft willen naasten en waarover 
een proces is ontstaan tusschen dezen en Rotterdam, willen verkoopen, de graaf van Nassou en zijn nakomelingen de 
voorkeur zullen hebben.
regest_datering (XVc derthien voor Paesschen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 809). Met de zegels van den oorkonder en van zijn broeder, heer Gerrit, ridder, in roode was 
en geschonden.
regest_nummer 2921338 December 6
regest_beschrijving Dieric van Matenesse, ridder, draagt over aan heer Willem van Duvenvoerde een rente van 250 
pond zwarte tournooizen jaarlijks, die hij gekocht heeft van de twee dochters van Jan van Brandenborch.
regest_datering (des Sonnendaghes voer Sente Lussiën dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 810). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 3991346 Juni 20
regest_beschrijving Margriete, keizerin, gravin van Heynnegouwen, Hollant enz. beleent Beatrijs, dochter van Willem 
van Duvenvoerde, heer van Oosterhout, en van Aleyt Oemencs van Bruessel, voor de 250 pond zwarte tournooizen 
jaarlijks, gevestigd op den tol te Ammers en door Beatrijs gekocht vazn Dieric van Mathenesse, met het goed van de 
Zwaluen, zooals Gherit van Wieldrecht dat aan haar (Margriets) vader heeft opgedragen.
regest_datering (in den Haghe des Dinxdaghes voer Sente Jans dach te middesomer).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1362 November 24 (Reg.No. 617).
regest_nummer 6171362 November 24
regest_beschrijving Arnt van den Zande, priester, deken in het land van Altena, geeft vidimus van den brief dd. 1346 
Juni 20 (Reg.No. 399).
regest_datering (op Sente Katelinen avont).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 810). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 513A1355 Maart 10
regest_beschrijving Willem van Beieren, hertog van Henegouwen, Holland, enz. beleent Beatrijs, vrouw van Roelof 
van Dalem, met het goed van de Zwaluwen.
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1362 November 24 (Reg.No. 617A).
regest_nummer 617A1362 November 24
regest_beschrijving Arnt van den Zande, priester, deken in het land van Altena, geeft vidimus van den brief dd. 1355 
Maart 10 (Reg.No. 513A).
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regest_datering (op Sente Katelinen avont).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 810). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 7141376 September 2
regest_beschrijving De heer van der Lecke en van Breda en de jonkvrouwe van Donghen met haar oudsten zoon 
Willem komen, met bemiddeling van Pauwels van Haastrecht, Jan van Rijswijc, Peter van Gagheldonc en Willem van 
Oesterzele overeen, dat de heer van de Leck de Zwaelwe krijgt, waarmee hij door de grafelijkheid van Holland beleend 
zal worden, en dat hij de jonkvrouwe van Donghen daaruit een rente, groot 55 pond jaarlijks, zal betalen.
regest_datering (Des Dinxdaghes na Sente Jans dach Decollatie).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 811). Van twee opgedrukte zegels in bruine was is alleen een rest van dat van 
Willem van Donghen over.
regest_nummer 7161377 Januari 23
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog van Beyeren, ruwaard van Holland enz., beleent Margriet van der Lippe, vrouwe 
van de Leck en Breda, met de Zwalewe na opdracht door Beatrijs van Donghen, weduwe van Roelof van Dalem, en 
haar zoon Willem, na haar dood te versterven op haar zoon Otto, van welk goed zij Beatrijs van Donghen 55 pond 
grooten jaarlijks betalen zal, totdat zij haar die rente op land in Huesden of elders in Zuutholland bewezen zal hebben.
regest_datering (des Donredaechs na Sinte Agnieten dach, Sinte-Gheertrudenberghe Mo CCCo ses ende tseventich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 812). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris III, bl. 318.
regest_nummer 10031413 Mei 24
regest_beschrijving Willem, hertog in Beyeren, graaf van Holland enz., beleent, na opdracht door heer Otte van de 
Lecke, Willem van Dongen, jongsten zoon van Willem van Dongen, met het goed van de Zwaluwe, zooals hij, tijdens 
diens minderjarigheid, Jacop, bastaard van den heer van Oesterhout, als voogd daarmee beleend heeft.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1429 April 10 (Reg.No. 1255).
regest_nb b) Auth. afschrift op perkament dd. 1580 October 22 (Inv.No. 821).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris IV, bl. 233.
regest_nummer 12551429 April 10
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sinte Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1413 Mei 24 (Reg.No. 
1003).
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 813). Het kapittelzegel verloren.
regest_nb b) Afschrift c. 1560 (Inv.No. 717).
regest_nummer 13891439 Maart 26
regest_beschrijving Phillips, hertog van Bourgoingnen, Hollant enz., beleent Jan van Dongen met het goed van de 
Zwaelwe na opdracht door zijn broeder Roeloff.
regest_datering (in den Hage MCCCC achte ende dertich na den lope van onsen Hove).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 814). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 16011448 November 18
regest_beschrijving Phillips, hertog van Bourgoengiën enz., beleent Jan van Dongen Jansz. met de Swaluwe, waarvoor,
wegens minderjarigheid, diens oom Roelof leenhulde doet.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 815). Het zegel van den oorkonder verloren. In dorso van het oorspr. de mededeeling, dat
Jan van Dongen, meerderjarig geworden, den 29en Maart 1457 den leeneed heeft afgelegd.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 819).
regest_nummer 20721480 November 4
regest_beschrijving Maximiliaen en Marie, hertogen van Oistenrijck enz., beleenen Willem van Dongen Jansz. met de 
Zwaluwe, wegens overlijden van zijn broeder Jan.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 816). Het zegel van de oorkonders verloren.
regest_nummer 24461504 Maart 11
regest_beschrijving Phelips, aartshertog van Oistenryck enz., graaf van Hollant, beleent Jan van Dongen met de 
Zwaluwe, door hem van zijn vader Willem van Dongen geërfd.
regest_datering (duysent vijfhondert ende drie nae den loep van onsen Hove van Hollant).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 817). Met signet van den oorkonder in roode was en geschonden.
regest_nb b) Authentiek afschrift dd. 1580 December 19 (Inv.No. 821).
regest_nummer 26511518 Juli 31
regest_beschrijving Kaerle, koning van Castilliën enz., herhaalt op verzoek van Henrick, graaf van Nassouwe, zijn 
schenking van de Zwalue, dat geconfisqueerd werd op Jan van Dongen wegens manslag en andere misdaden, van 
welke schenking de graaf van Nassouwe geen uitvoering heeft kunnen verkrijgen door verzet van den Geheimen Raad 
en den Raad van Financiën, met last deze akte te laten interineeren door de Rekenkamer in den Hage, en verbiedt de 
betrokken autoriteiten om graaf Henrick in het bezit te hinderen.
regest_datering (Sarragoce).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 818). Met geschonden zegel van den koning in roode was met contrazegel. Met transfix 
dd. 1532 Maart 9 (Reg.No. 2831). Op de plique van het oorspr. interinement van de Rekenkamer in den Haag dd. 1518 
December 1; in dorso dat van den Raad van Financiën dd. 1518 October 25.
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regest_nb b) Authentiek afschrift dd. 1542 (Inv.No. 822).
regest_nb c) Afschrift (Inv.No. 819).
regest_nummer 28311532 Maart 9
regest_beschrijving Kaerle, keizer etc., bevestigt de schenking van de Zwaluwe, door hem den 5en Juli 1518 gedaan aan
Heyndrick, graaf van Nassouwe, na confiscatie op Jan van Dongen, vermeld in den brief dd. 1518 Juli 31 (Reg.No. 2651), 
waardoor deze gestoken is.
regest_datering (duysent vijfhondert een ende dertich nair scryven ons Hoofs van Hollandt).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 818). Met rest van het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nb b) Authentiek afschrift (Inv.No. 819).
regest_nummer 30081540 vóór November 12
regest_beschrijving Magdelayne Hagenauw, weduwe van Jan van Donghe, vraagt (den Grooten Raad) uit kracht van de
schenking, haar 1 Juni 1517 door den keizer gedaan, om restitutie van de helft of tenminste een vierde van het goed de 
Lage Zwaluwe en veroordeeling van den prins van Orenge tot vrijgeving daarvan en teruggave van de inkomsten, sinds
genoemden datum geïnd.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 819).
regest_nummer 30091540 November 12
regest_beschrijving Charles etc. gelast den deurwaarder, om den prins van Oranje voor den Grooten Raad te roepen 
om zich te verantwoorden over de klacht van Magdaleine Hagenauw, weduwe van Jehan van Donghe, wegens de 
inbeslagneming van zekere goederen in Hollande, eertijds door zijn vader gedaan en door hem voortgezet.
regest_datering (Mallines).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 819). Op hetzelfde blad afschrift van het relaas van den deurwaarder (Reg.No. 3010).
regest_nummer 30101540 November 16
regest_beschrijving Robert le Roy, deurwaarder, bericht, dat hij voldaan heeft aan de opdracht dd. 1540 November 12 
(Reg.No. 3009), waaraan dit relaas is vastgehecht.
regest_datering
regest_nb Afschrift op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1540 November 12 (Reg.No. 3009) (Inv.No. 819).
regest_nummer 3012-1540
regest_beschrijving De prins van Orangen, heer van Breda, ridder van de orde etc., verzoekt den keizer door zijn 
procureur-generaal zijn rechten op de Laghe Swalue, dat zijn vader bij gift na confiscatie 20 jaar heeft bezeten, te laten 
verdedigen tegen de aanspraken van Magdalene Haghenau, weduwe van Jehan van Donghen, voor den Grooten Raad 
te Malines.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 819).
regest_nummer 30201541 Mei 3
regest_beschrijving Philippe Doublet, procureur, zendt aan mr. Estienne van den Berghe, raad van den prins van 
Orange, afschriften van het rekest van Magdalaine Haeghenauw en het mandement, daarop door haar verkregen (Reg.
Nos. 3008 en 3009), en vraagt nadere instructies.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 819).
regest_nummer 30211541 Mei 7
regest_beschrijving Philippe Doublet, procureur, zendt aan mr. Estienne de Berghes, raad van den prins van Orenge, de
beschikking, gegeven door den Raad op de adviezen, ingezonden door den Geheimen Raad aangaande het proces, 
den prins aangedaan door de weduwe van Jehan van Donghe en vraagt nadere instructies.
regest_datering (Malines).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 819).
regest_nummer 30221541 Mei vóór den 10en
regest_beschrijving René de Chalon, prins van Orenges, verzoekt den keizer zijn schenking van de Leghe Zwaluwe, 
gedaan aan zijn vader graaf Henry, te handhaven nu hij, na een bezit van 22 jaar en meer, betrokken wordt in een 
proces voor den Grooten Raad door de weduwe van Jehan van Donghen, op wien het wegens manslag geconfisqueerd
is.
regest_datering
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 819). Onderaan de minuut de mededeeling, dat de grosse 10 Mei 1541 is gepresenteerd 
aan den Geheimen Raad, die het advies van den Grooten Raad te Mechelen gevraagd heeft, die den procureur-
generaal gelast heeft zich met den prins te vereenigen, alles gelijk beschreven is in den brief van den 10en Mei (Reg.No.
3023).
regest_nb b) Concept in afwijkende bewoordingen, doch met denzelfden inhoud (Inv.No. 819).
regest_nummer 30231541 Mei 10
regest_beschrijving Hughes de Mabus schrijft aan mr. Philippes Doublet, dat de Geheime Raad op het rekest van den 
prins van Oranje den procureur-generaal gelast heeft zich met hem te vereenigen tegen de weduwe van Donghen, 
waaruit dus blijkt, dat de keizer de schenking, gedaan aan den overleden graaf van Nassou, wil handhaven tegen de 
beweerde schenking aan genoemde weduwe, ook al is die eerder gedaan, en draagt hem op zich met den procureur-
generaal te verstaan.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 819).
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regest_nummer 35221580 April 5
regest_beschrijving De Staten van Hollandt geven den prins van Orangnen de Lage Swaluwe, dat hem, na overlijden 
van René de Challon, tijdens zijn minderjarigheid door keizerlijke ambtenaren ontnomen is en dat hij door de komst 
van den hertog van Alva niet eerder terug heeft kunnen krijgen.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 820). Met opgedrukt zegel onder papieren ruit. In dorso interinement van de Rekenkamer 
in Holland dd. 1580 April 8.
regest_nummer 35231580 April 15
regest_beschrijving Phillips, koning van Castillen enz., beleent Willem, prins van Oraignen enz., met de Swaluwe, 
zooals Jan van Dongen het had.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 820). Met rest van het zegel van den oorkonder met contrazegel in roode was.
regest_nummer 26351517 Juli 8
regest_beschrijving Jehan van Belle te Turnhout, rentmeester van het kapittel aldaar, verklaart, dat hij als 
gevolmachtigde van Magdalaine de Hagenauw en haar kinderen aan de Rekenkamer in Hollant registratie heeft 
gevraagd van den brief van gratie dd. 1517 Juni 1 (Reg.No. 2631), hetgeen deze bij herhaling geweigerd heeft.
regest_datering
regest_nb Afschrift op hetzelfde blad als de Fransche vertaling van de akte dd. 1517 Juni 1 (Inv.No. 821).
regest_nummer 26821520 October 24
regest_beschrijving Charles, koning, gelast Guillaume de Marques, procureur-generaal, om voor zijn rechten op te 
komen, wanneer de weduwe van Jehan van Dongen procedeert tegen den graaf van Nassau over de goederen van 
haar man, die de koning, nadat ze geconfisqueerd waren, aan haar gegeven heeft, daar hij bij verlies van het proces 
door den graaf van Nassau, schadevergoeding zou moeten geven, en om van het Hof van Holland het vonnis 
betreffende de confiscatie te vragen.
regest_datering (Aix).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 821).
regest_nummer 34321564 voor Juni 15
regest_beschrijving Victor van Dixmude verzoekt de heeren van de Financiën namens zijn vrouw Magdalena van 
Daelhem genaamd van Donghen antwoord op zijn rekest aan de landvoogdes.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 821). In margine beschikking dd. 1565 Juni 15, inhoudende, dat remonstrant de 
beschikking, op zijn vorig rekest gegeven, te Gent moet toonen.
regest_nummer 34341565 vóór Augustus 17
regest_beschrijving Victor van Dixmude, echtgenoot van Magdalene van Dalem genaamd van Dongen, dochter van 
Jehan en Magdalene van Hagenouw, verzoekt de hertogin van Parme, gouvernante, om, daar wegens kinderloos 
overlijden van den prins van Orange het goed van de Basse Swaluwe, door diens vader Henry de Nassouw in het jaar 
1518 van den keizer verkregen, nadat Magdalene de Hagenouw, aan wie het bij akte van 1517 Juni 1 geschonken was, er 
niet in geslaagd was, het interinement van de Rekenkamer van Hollandre daarop te krijgen, wederom aan de 
grafelijkheid is vervallen, het aan zijn echtgenoote, eenig kind van Jehan van Dongen, te restitueeren, met verbod aan 
ieder, die het aangaat, zich daartegen te verzetten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 821). In margine beschikking van den Raad van Financiën dd. 1565 Augustus 17, 
inhoudende, dat suppliant niet gegrond is in zijn eisch, doch vrij is, zijn zaak voor den rechter te brengen.
regest_nummer 34351565 Augustus
regest_beschrijving Magdalena van Daelhem belooft Nutho Seragati 20000 carolusguldens te betalen binnen 3 
maanden na restitutie van haar goederen van de Basse Swaluwe.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 821).
regest_nummer 35251580 October
regest_beschrijving Magdalena van Daelhem genaamd van Donghen vraagt den prins van Oranje een 
schuldbekentenis voor de 300 gulden jaarlijks, haar beloofd na overgave van haar brieven betreffende de Swaluwe, 
waartoe zij bereid is, en verzoekt bovendien een bedrag in geld ter afdoening van eenig van haar schulden, die te 
zamen meer dan 2000 gulden bedragen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 821).
regest_nummer 35261580 vóór October 20
regest_beschrijving Magdalena van Daelhem genaamd van Dongen verzoekt den prins van Oranje toe te staan en te 
betalen, hetgeen in het gisteren aan hem gepresenteerde rekest gevraagd is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 821). In margine beschikking van den prins dd. 1580 October 20, inhoudende, dat 
de uitkeering van 300 gulden over het eerste jaar haar vooruit zal worden uitbetaald, wanneer zij de stukken 
betreffende haar aanspraken op de Lage Zwaluwe zal hebben overgedragen.
regest_nummer 26311517 Juni 1
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regest_beschrijving Kaerle, koning van Castille enz., schenkt op verzoek van zijn grootvader, Roomsch keizer, aan 
Magdaleene Hagenauw, vrouw van Jan van Donghe, en haar kinderen de Lage Swaluwe, welke verbeurd verklaard was
wegens niet verschijnen van haar echtgenoot op een dagvaarding wegens doodslag, door hem gepleegd op Kaerle van
Liere, nu 5 jaar geleden, en gelast haar dezen brief te doen registreeren in de Rekenkamer van Hollant binnen 6 weken.
regest_datering (Ghendt).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 821). Met rest van het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nb b) Fransche vertaling (Inv.No. 821). Op hetzelfde blad het afschrift van de akte dd. 1517 Juli 8 (Reg.No. 2635). 
In dorso: "Pour madame de Daelhem".
regest_nb c) Authentiek afschrift van 1580 (Inv.No. 821).
regest_nb d) Afschrift (1541) (Inv.No. 819).
regest_nummer 34101563 December 9
regest_beschrijving Burgemeesters en schepenen van het land van den Vrijen oorkonden, dat Victor van Dixmude, 
heer van Volmerbeke, schepen aldaar, gehuwd met Magdaleene, eenige dochter van wijlen Jan van Donghen en 
Magdaleene Haghenau, een overeenkomst heeft gesloten met Daniel van Nunhen, drossaard van Hoorne, en mr. 
Fransoeis Berdeman, inhoudende, dat deze op hun kosten zullen procedeeren tot verkrijging van de Laghe Swaluwe, 
in het bezit waarvan zijn vrouw, noch zijn schoonmoeder ooit zijn kunnen geraken, hoewel het bij akte van 1517 Juni 1 
aan de laatste is teruggeven, waarvoor hij den drossaard 6 jaar lang ¼ van de inkomsten en diens vrouw 6 jaar lang 
1000 gld. jaarlijks zal betalen en mr. Berdeman 2 jaar lang 1000 gld. jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 821). Het zegel ten zaken van het Vrije verloren.
regest_nummer 35301581 Februari 20
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen oorkonden, dat Magdaleene van Daelhem 
genaamd van Dongen, weduwe van heer Victoor van Dicxmuyden, in leven heer van Volmerbeke en van de Kleine 
Augustijnen, in ruil voor de uitkeering van 300 carolusguldens jaarlijks, haar toegezegd door den prins van Oraegniën, 
afstand doet van haar aanspraken op de heerlijkheid van de Leeghe Swaluwe.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 821). Met rest van het zegel ten zaken in bruine was.
regest_nummer 271273 April 13,
regest_beschrijving Willem, heer van Stryen, oorkondt, dat de heer van Putte en hij hun land tusschen Strien en Weede
gescheiden hebben.
regest_datering (feria Va in die Paschdagen).
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 266.
regest_nummer 281273 April 13
regest_beschrijving Nyclaes, heer van Putte, beleent Willem, heer van Stryen, met het Heinekens-, en het Berwouder 
moer.
regest_datering (feria V in Pascha Domini).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 265.
regest_nummer 581290 September 17
regest_beschrijving Willem, ridder, heer van Striën, verklaart, dat het land tusschen de Otterlake, Lijndonc, de Marck 
en de Zwaluwe vrij goed is van Willem van Stryen, heer van Zevenbergen.
regest_datering (op Sinte Lambrechts dach).
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, no. 740.
regest_nummer 631291 September 6
regest_beschrijving Niclaes, heer van Putte, verkoopt aan de lieden van de Zwalue in erfcijns de hoeve land, waarop zij 
wonen, met de bepaling, dat, als het land verzinkt en tot zoutland wordt bedijkt, de cijns naar verhouding verminderd 
zal worden.
regest_datering (des Donredaechs voor Onser Vrouwen daghe als sy geboren was).
regest_nb Authentiek afschrift van 1569 (Inv.No. 822). In margine de opmerking van de hand van den griffier Piggen, 
dat hiermede de Hooge, noch de Lage, doch de Strijensche Zwaluwe is bedoeld vóór de overstrooming, dus nu het 
Sprangblock alias de Oude Moerdijk, St. Sebastiaansland, Jan Vranckensz. land, nu geheeten Heyman van de Ketels 
land, Broeks land, nu mr. Jan van der Strepens land e.a. tusschen de Wechsloot en de Zwaluwsche meeren. Op 
hetzelfde blad het afschrift van de akte dd. 1291 September 7 (Reg.No. 64).
regest_nb Gedrukt bij v..d Bergh II, no. 783.
regest_nummer 641291 September 7
regest_beschrijving Nycolaus van Putte geeft de lieden van de Zwaluwe een recht.
regest_datering (Onser Vrouwen avende alse gebooren waert).
regest_nb a) Authentiek afschrift dd. 1569 (Inv.No. 822). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 
1291 September 6 (Reg.No. 63).
regest_nb b) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 784.
regest_nummer 701293 Mei 6
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regest_beschrijving Nyclaes, heer van Putte, maakt met zijn schoonvader, heer van Striene, een scheiding van het land,
dat zij gemeen hebben bij de Zwaluwe.
regest_datering (des Woensdages na Meye dach).
regest_nb a) Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nb b) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, no. 844.
regest_nummer 1301316 November 17
regest_beschrijving Hughe van Zottinghem, burggraaf van Ghent, en Beatrise, vrouwe van Putthe en Striene, 
verkoopen aan Willem, graaf van Hollandt enz., het ambacht van Dijbbelmonde, zooals heer Daniel van der Merwede 
dat bedongen heeft, en het ambacht van Almonde.
regest_datering (Compiengne des Wonsdaghes na Sinte Martins dach in den winter).
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nummer 1311316 November 17
regest_beschrijving Hughe van Zottinghem, burggraaf van Ghent en Beatrise, burggravin, vrouwe van Putthe en 
Striene, dragen op aan Willaem, graaf van Hollant enz., de ambachten Dijbbelmonde en Almonde, behalve het goed, 
dat de jonkvrouwe van Hoerne, hun zuster, daarin toebehoort.
regest_datering (Compiengne des Wonsdaghes na Sinte Martins daghe in den winter).
regest_nb Afschrift in duplo (Inv.No. 822). In het dubbel is Almonde weggelaten.
regest_nummer 1801326 Augustus 9
regest_beschrijving Willem, graaf etc., verhuurt Zegher Willemsz. van Wendelnesse het moer, geheeten de Zwaluwe, 
voor 5 jaar, ingaande Maart 1327, zooals Gheraerd van Wieldrecht dit tot nu toe in huur gehad heeft.
regest_datering (in die Haghe op Sinte Laurens'avonde).
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nummer 4181347 Maart 27
regest_beschrijving Beatryse, vrouwe van Putte, Stryene en Zottichem, geeft aan Hessel Aernt Jacobsz. de helft van 
het land, geheeten de Eylfhoeven, gelegen in de Zwalue buiten den dijk.
regest_datering
regest_nb a) Afschrift van een authentiek afschrift uit de 16e eeuw (Inv.No. 22).
regest_nb b) Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nummer 4611349 November 26
regest_beschrijving Beatrijs, vrouwe van Putte, Striene en Sottingen, en Ghijsbert de Koc, persoon van Weede, maken, 
op verzoek van beiderzijds kerkmeesters, een scheiding tusschen de parochie van Weede en die van den Broeck, 
waarbij Zwaluwe tot de laatste wordt gerekend.
regest_datering (des Donredages na Sinte Katherinen dach).
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nummer 6381365
regest_beschrijving Schout en schepenen van Zwaluwe van den heer van Putte en Stryen oorkonden, dat Heinric de 
jonge Melijsz. heeft opgedragen aan den heer 2 hoeven land aldaar, eerder bezit van Maes van den Havene.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nummer 6871371 Juli 10
regest_beschrijving Sweder van Apcoude beleent zijn neef Willem van der Weede, bastaard van Stryen, met de 
visscherij en vogelarij in de Zwaluwe, te vererven na diens dood op de wettige zoons Jan en Henric, die Willem 
voornoemd heeft bij Beele Jan Colve dochter, en zijn bastaardzoon Willem, waarvan Katheryne mr. Dircx dochter van 
Breda de moeder is.
regest_datering (des Donredages na Sinte Martijns dach translacio).
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nummer 7631385 Maart 13
regest_beschrijving Aelbrecht, etc. trekt zijn verbod voor den heer van Zevenberghen om moernering te doen in, en 
herstelt hem en zijn onderzaten in hun recht.
regest_datering (in den Hage tSonnendages nae Sinte Gegorius' dach anno LXXXIIII).
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris III, bl. 411.
regest_nummer 9191405 Januari 5
regest_beschrijving Otte van der Leck, heer van Hedel, belooft hertog Willem van Beyeren, graaf van Hollant enz., 1200
geldersche guldens te beleggen in Holland en daarvoor leenman te worden, in plaats van voor de twee overste driften,
gelegen aan de Zwaluwe, die de hertog hem in vrijen eigendom heeft gegeven, opdat hij ze zou kunnen verkoopen aan
den heer van Zevenbergen.
regest_datering (Opten heiligen Derthienavont).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1460 Juli 24 (Reg.No. 1825).
regest_nummer 18251460 Juli 24
regest_beschrijving Philips etc. ontslaat Willem, heer van den Berg, van de verplichting, die diens vader Otte van der 
Leck op zich heeft genomen in den brief dd. 1405 Januari 5, hierin opgenomen (Reg.No. 919), tegen betaling van 200 
geldersche guldens.
regest_datering
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regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 822).
regest_nummer 20161477 Februari 5
regest_beschrijving Barthout Loenisz., Rutger van der Haer Sandersz., Adriaen Jacop Luydolfsz. zoon en Peter heer 
Abelsz., schepenen in Dordrecht, oorkonden, dat Adriaen Cornelisz. verkocht heeft aan Aert Gout Jansz. 1/3 van de 
uitgorzen buiten de Zwalue, geheeten de Korendonck.
regest_datering (MCCCC zessenseventich).
regest_nb Authentiek afschrift dd. 1523 (Inv.No. 822).
regest_nummer 30581542 Juni 1
regest_beschrijving De Raad en Rekenkamer van den prins van Orengen zendt aan mr. Pieter van Sinte Pieters, 
secretaris van den keizer, eenige afschriften en extracten, ingevolge een bijeenkomst te Sinte-Geertruyenberge, ten 
bewijze van den eigendom van de landen 't Wildeland, Dronckenoord, Peerdshille, Cloender en de visscherij op 
Wivekeen, Roodevaert e.a.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 822).
regest_nummer 31061544 October 22
regest_beschrijving De Raad van Financiën schrijft aan de Rekenkamer van Hollande, na ontvangst van hun brief over 
het terugvallen van de Basse Zwaluw aan den keizer, wegens overlijden van den prins van Orenges, grootte en waarde 
van het goed op te geven benevens de kosten van de dijken.
regest_datering
regest_nb Extract uit een brief van 15 October 1544, vervaardigd den 22en dierzelfde maand (Inv.No. 822).
regest_nummer 33401556 October 17
regest_beschrijving Mr. Piggen schrijft namens den raad van den prins van Oraengiën aan de Rekenkamer van Holland,
onder toezending van het verbaal van een visitatie van de dijkage van de Leeghe Swaluwe, dat de daarin bevonden 
gebreken te wijten zijn aan den rentmeester van Zuyt-Hollant, met verzoek, dezen te gelasten, daarin voor den winter 
te voorzien.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 822).
regest_nummer 33461557 Maart 22
regest_beschrijving Boudewijn van Drenckwaert stuurt aan de Rekenkamer van Hollant, ingevolge opdracht van den 
17en dezer, eenige extracten uit contrerollen en rekeningen ter berekening van de jaarlijksche opbrengst van de Lage 
Zwaluwe.
regest_datering (Dordrecht XVc LVI stilo curie Hollandie).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 822).
regest_nummer 17961458 Juli 15
regest_beschrijving Phillips, hertog van Bourgongiën enz., gelast den deurwaarder van den Raad in Holland, den 
baljuw van Zuythollant te verbieden Jan van Dongen, heer van de Zwalu, te hinderen in het bezit van de boeten tot 10 
pond toe, of zich in den Hage te komen verantwoorden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 823). Met opgedrukt signet van den oorkonder in roode was. Met aangehecht 
relaas van den deurwaarder dd. 1458 Juli 20 (Reg.No. 1797).
regest_nummer 17971458 Juli 20
regest_beschrijving Jan Woutersz. de Muelener, deurwaarder van den Raad in Holland, Zeelant en Vrieslant, bericht 
den Raad, dat hij voldaan heeft aan de opdracht, vermeld in den brief dd. 1458 Juli 15, (Reg.No. 1796), waaraan deze is 
vastgehecht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 823).
regest_nummer 17011454 Augustus 16
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen enz., verzoekt Roeloff en Jan van Donghen toe te staan, dat de 
arbeiders, die aangenomen hebben den dijk te vermaken bij de keet, waar de wacht gehouden wordt voor den tol van 
Geervliet, de noodige zoden uit de Zwalewe halen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 824). Met opgedrukt signet van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 17031454 September 16
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgongiën enz., gehoord de klacht van Roeloff van Dongen als voogd van de 
kinderen van zijn broeder Jan over het halen van aarde en zoden uit het uitgors te Zwaluwe, dat die kinderen van de 
grafelijkheid in leen hebben, door dijkers, die aangenomen hebben den dijk bij den tol te maken, gelast zijn secretaris 
Gijsbert van der Mye zulks te verbieden, wanneer dat even goed uit andere gorzen, de grafelijkheid toebehoorende, 
gebeuren kan, of anders een vergoeding te eischen voor den leenman.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 824). Met opgedrukt signet in roode was van den oorkonder.
regest_nummer 18381461 September 26
regest_beschrijving Phillips, hertog van Bourgongiën enz., gelast den deurwaarder van den Raad in Hollant om, overal 
waar Margriet, weduwe van Jan van Dongen, zulks wenscht, af te kondigen, dat niemand zoden of aarde mag halen uit
de Zwaluwe, zonder haar toestemming.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 824). Met opgedrukt signet van den oorkonder in roode was. Hieraan 
vastgehecht het relaas van den deurwaarder (Reg.No. 1839).
regest_nummer 18391461 September 27 October 1
regest_beschrijving Jacob van den Zonne, deurwaarder, bericht, dat hij te Dordrecht, de Zwaluwe, Sevenbergen, 
Stryen en Maesdam het placcaat heeft doen afkondigen dd. 1461 September 26 (Reg.No. 1838), waaraan deze is 
vastgehecht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 824). Met opgedrukt zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 18591463 April 16
regest_beschrijving De stad Dordrecht verzoekt stadhouder en Raad van Hollant, Zeelant, en Vrieslant om, nu het aan 
dijkgraaf, heemraden en ingelanden van het land van Moerkerken door den Raad verboden is de zoden, die zij noodig 
hebben voor den dijk, genaamd de Zijdwijn, te halen uit de gorzen aan de Swalue, die eigendom zijn van de vrouwe 
van Dongen, haar aan te zeggen, hun twee of drie morgen van haar gorzen te verkoopen met behoud van den grond.
regest_datering
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 825).
regest_nummer 18851464 November 16
regest_beschrijving De heer van Gruthuyse, prins van Steenhuysen, stadhouder-generaal, en de Raad van den hertog 
voor Hollant, Zeelant en Vrieslant gelasten den deurwaarder om den baljuw van Zuythollant de boete, verbeurd 
wegens overtreding van de keur op den invoer van zieke schapen in Zwaluwe, en ten onrechte door hem geïnd, te 
doen geven aan Jan van Dongen, die daar de rechtspraak heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 826). Met rest van het zegel van den hertog in roode was.
regest_nummer 31121545 April 15
regest_beschrijving Boudewijn van Drenckwairt bericht den rentmeester van de (Zwaluwe), Raes van Royen, dat hij de 
pachten van de Laege Zwalue over het jaar 1544 niet moet innen, ondanks den last, daartoe gegeven door den raad 
van wijlen den prins, aangezien zij vanwege de Rekenkamer in den Haege zijn gearresteerd.
regest_datering (Dordrecht).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 827).
regest_nummer 34141564 Februari 23
regest_beschrijving De leden van den Domeinraad verzoeken aan de leden van de Rekenkamer in den Haghe een dag 
te bepalen, waarop gedeputeerden van weerszijden te Dordrecht bijeen zullen komen ter bespreking van de 
aanbesteding van een sluis op de grens tusschen de Hoge en de Lage Zwalue.
regest_datering (Breda 1564 a nativitate).
regest_nb Minuut (Inv.No. 828). Geschreven in dorso van de minuut van denzelfden datum (Reg.No. 3413).
regest_nummer 34771568 Maart 29
regest_beschrijving De Rekenkamer in Hollant, uit een brief van de Rekenkamer van den prins van Oranje te Breda 
gezien hebbende het verzoek van eenige ingezetenen van Terheyden en de Laege Zwaluwe om de sloot tusschen 
Dubbelmonde en de Hoege en Laege Zwaluwe te mogen toedijkenter vergemakkelijking van een dijkage, waartoe zij 
van de Rekenkamer in Holland consent gekregen zouden hebben, antwoordt, dat het consent daarover niets inhoudt 
en dat zij den rentmeester-generaal Andries van der Goes heeft opgedragen, den bedijkers te bevelen zich strikt aan 
het consent te houden; het verbreeden van de sloot met 6 of 8 voet van wege Hollant houdt zij in beraad, maar zij 
heeft den rentmeester last gegeven, de sloot op haar oude diepte en wijdte te onderhouden.
regest_datering (in den Haege 1567 stilo curie Hollandie).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 829).
regest_nummer 34781568 April 22
regest_beschrijving De Raad en Rekenkamer te Breda verzoekt den ontvanger-generaal van Holland om, daar de 
Rekenkamer van Holland van oordeel is, dat de sloot tusschen Dubbelmonde en de Zwaluwe niet toegedijkt moet 
worden, hem gelast heeft, de pachters van de gorzen aldaar te bevelen, zich bij het bedijken strikt te houden aan hun 
akte van consent en hem gemachtigd heeft om gezamenlijk met de Rekenkamer te Breda genoemde sloot op zijn 
oude diepte en wijdte te onderhouden, op Meiavond bij Aerdt Lammens aan de Groote Sluis te komen om, na 
inspectie ter plaatse, het verwijden en verdiepen van de sloot aan te besteden.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 829).
regest_nummer 34791568 April 26
regest_beschrijving Andries van der Goes antwoordt den Raad en Rekenkamer te Breda op hun brief van den 22en 
dezer, dat hij met de Rekenkamer van Hollant van oordeel is, dat men niet moet gedoogen, dat de sloot tusschen 
Dubbelmonde en de Hooghe en Laege Zwaluwe door de pachters van zekere gorsen aldaar toegedijkt wordt; dat hij 
niet ter plaatse kan komen voor een inspectie wegens afwezigheid en bovendien van de Rekenkamer last heeft 
gekregen, de sloot voor zijne Majesteits helft te onderhouden op haar oorspronkelijke diepte en wijdte, waaraan hij 
zonder diens authorisatie niets kan veranderen.
regest_datering (Dordrecht).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 829).
regest_nummer 17651457 Maart 29
regest_beschrijving Phillips, hertog van Bourgoengen enz., oorkondt, dat Jan van Dalem van Dongen Jansz. aan zijn 
moeder Margriet van Haeren Jans dochter 100 gouden rijnsche guldens uit de Zwalue als lijftocht heeft gegeven.
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regest_datering (dusent CCCC sesse ende vijftich na den loipe van onsen Hove).
regest_nb Gelijktijdig authentiek afschrift (Inv.No. 831).
regest_nummer 34561567 April 21
regest_beschrijving Willem, prins van Oraenges, graaf van Nassau, Cattzenellebogen etc., machtigt mr. Jan van 
Treslong, Henrick van Baerle, mr. Adriaen Noble, Laureyns Verse, Jan Back, mr. Jan de Leeuwe en mr. Andries van 
Weesembeeck om in zijn naam ten behoeve van de kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Anna van Egmont te vestigen 
een jaarlijksche rente van 5000 guldens, losbaar met den penning 20, ingaande na zijn dood, onder bijzonder verband 
van de Hooge Sualuwe en de Nieuwevaert anders genaamd de Clundert, de stad Grave en het land van Cuyck, in ruil 
voor hun rechten op de heerlijkheden Rumpst, Heydendonck, Boome, Hoboken enz. onder voorwaarde, dat wanneer 
een hunner zich hiertegen verzet, de kooper dezer heerlijkheden, Melchior Schets, krachtens contract van 14 
November 1559, daarvan afstand zal doen in ruil voor de bovengenoemde rente.
regest_datering (Breda naer stijl van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 832). Het groot zegel van den prins ontbreekt.
regest_nummer 4381348 Juli 25
regest_beschrijving Godfrid van Vianden, kanunnik te Kullen, doet afstand van al zijn goederen ten behoeve van 
Symon, graaf van Vianden, zoon van graaf Walreben von Spanhem, en zijn vrouw Maria, dochter van wijlen graaf 
Henrich, broeder van Godfrid.
regest_datering (ipso die Beati Jacobi apostoli).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 833). Met de zegels van den oorkonder, heer Herman, heer van Brandenberg, en Thielman 
von Ruledingen, ambtman van Vianden, in groene was; die van heer Wilhem, heer van Manderscheit, heer Friderich, 
heer van Cronenburg en den Nuwerburch, en heer Dyderich von Werchinusin verloren.
regest_nummer 10361415 Juni 24
regest_beschrijving Ruprecht, graaf van Vyrneborg, verklaart, dat hij ter wille van bescherming 1∕6 van de stad Vyanden
c.a. van Elyzabeth, gravin van Spanhem en Vyanden, hertogin-weduwe in Beyeren, in pand heeft genomen voor 20 
mainzer guldens, en dat hij het ten allen tijde tegen hetzelfde bedrag zal teruggeven.
regest_datering (in festo Beati Johannis Baptistes Nativitatis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 834). Met de zegels van den oorkonder en van Johan Boeszin (elders Boisze) von Waldeck in
groene was, waarvan het eerste zeer geschonden.
regest_nummer 22071491 October 3
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassauw, Vianden, Dietze etc., geeft zijn ambtman Frederich van Milborch, heer 
van Hamme, ten overstaan van den rentmeester en Johan Heckman, het hierin vermelde huisraad, lijnwaad enz., dat 
zich op het slot Vianden bevindt, in bewaring.
regest_datering (off Mandach nest na St. Remigius'dach des hilligen apostels).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 835).
regest_nummer 19491472 Mei 4
regest_beschrijving Johan van Nassauw en Maria van Loen, graaf en gravin van Nassauw, Vyanden en Dyetze, heer en 
vrouwe van Breda etc., verdeelen de door hen na te laten goederen tusschen hun zoons Engelbrecht en Johan, waarbij 
Engelbrecht de goederen aan deze zijde van den Rijn krijgt, n.l. Vyanden, Sent Vijt, Dudeldorp en Mijllen en de 
goederen in Brabant, Hollant en Ludick, en Johan de goederen aan gene zijde van den Rijn n.l. Nassauw en Dyetze 
benevens tal van inkomsten en de pandschap van Karpen, onder voorbehoud, dat Engelbrecht de helft krijgt van het 
slot te Nassouw met wat daartoe behoort.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 836).
regest_nummer 22871497 October 7
regest_beschrijving Heynrich, graaf van Waldeck, heer van Ysenborch, oorkondt, dat Johan, graaf van Nassauw en 
Dieze, zijn broeder Engelbrecht, graaf van Nassauw en Vianden, heer van Breda, een brief zal geven, inhoudende, dat, 
wanneer de thans zoekgeraakte oorkonde, waarbij graaf Engelbrecht het graafschap Vianden met de heerlijkheden 
Sant Vijt en Daiszborch aan graaf Johan heeft afgestaan, teruggevonden mocht worden, zij waardeloos zal zijn, en dat, 
na deze toezegging aan graaf Johan, de brief is overhandigd, waarbij graaf Engelbrecht genoemde goederen 
terugkrijgt tegen 1000 rijnsche guldens jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 836). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 4391348 Juli 25
regest_beschrijving Walram, graaf van Spanheim, en zijn zoon Symon, graaf van Vyanden, beloven Merye, vrouw van 
heer Tybolt von Bare, niet te zullen hinderen in het bezit van burcht en land van Dasburg als douarie en beloven haar 
bescherming op voorwaarde, dat het slot open huis zal zijn voor de oorkonders en dat burggraaf, mannen en 
burgmannen beloven, slot en land na haar overlijden terug te geven aan Symon of zijn erven.
regest_datering (ipso die Beati Jacobi apostoli maioris).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 837). De zegels van beide oorkonders verloren.
regest_nummer 6781370 November 13
regest_beschrijving De hertog van Lutzenburg, Lijmburg enz. vraagt, nu het mondeling verzoek van heer Diderich van 
Werchenhusen, zijn drossaard in Lutzenburg, vergeefs is geweest, nogmaals (aan Walrave, graaf van Spanheim) Sent 
Vijt en Bütgenbach aan hem af te staan, daar hij Valkenburg c.a. heeft gekocht van den rechtmatigen eigenaar.
regest_datering (Ivoix).
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regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 838). Op hetzelfde blad afschrift van het antwoord (Reg.No. 679). Zie voor 
beide brieven A. Verkooren, Chartes et cartulaires du Luxembourg, Nos. 1162 en 1163.
regest_nummer 6791370 kort na November 13
regest_beschrijving (Walrave, graaf van Spanheim) antwoordt Wenceslaus, hertog van Luxemburg enz., op diens brief 
dd. (1370) November 13 (Reg.No. 678), dat hij het stellen van een dergelijken eisch niet verdiend heeft en 
vertrouwenslieden zal zenden.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 838). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van den brief (Reg.No. 678).
regest_nummer 7471380 November 21
regest_beschrijving Marsilius, heer van Burscheit, rechter der edelen in het hertogdom Luczemburg, oorkondt, dat de 
hertog heer Symon, graaf van Spainheim, op diens verzoek, op Dinsdag e.k. zal beleenen met slot en land van Sint Vijt,
zooals zijn vader Walrave het bezat en dat graaf Symon heeft beloofd, dat hij den burggraaf e.a. beambten van den 
burcht Bütgenbach den eed zal laten afleggen in handen van vrienden van den hertog volgens het compromis, 
tusschen den hertog en den graaf van Spainheim gesloten.
regest_datering (Lutzemburg des Midwechen vor Sint Kattrinen dage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 839). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb Zie Verkooren, a.w., no. 1293.
regest_nummer 61209 Mei
regest_beschrijving Gerardus, abt van Stablo, en de abdijen van Stablo en Marmundariae beloven Theobaldus, graaf 
van Barrum en Lucemburgum, die hun advocatus is, den burcht Logniei niet in vreemde handen te zullen laten 
overgaan.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 841 fol. 2.
regest_nb Zie Wauters III, bl. 311.
regest_nummer 241271 Februari 10
regest_beschrijving Philipes, graaf van Vienne, heer van Grimberge, verklaart, dat hij kasteel, stad en land van Vienne 
in leen heeft van Margarite, gravin van Lucembourg, en haar zoon Hanri, evenals Nuefchastel, dat Ferris, heer van 
Nuefchastel, van hem in achterleen heeft, behalve dat deze voor 3000 pond daaruit leenman is van de graven van 
Lucembourg; tevens erkent hij, dat hetgeen hij in Vienne van den abt van Pruemes in leen houdt, achterleen is van 
Lucembourg.
regest_datering (mil et deus cens et sexante et dix le Mardy devant Karemme prennant).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 841, fol. 4 vo.
regest_nb Zie Wauters V, bl. 470.
regest_nummer 251271 Februari 25
regest_beschrijving Phelippes, graaf van Vienne, heer van Grimberge, wijst een aantal personen aan, die er voor 
instaan, dat hij zich zal houden aan de akte, waarbij hij zijn kasteel van Vienne met wat daartoe behoort, in leen heeft 
ontvangen van Marguerite, gravin van Lucembourg, en haar zoon Henri.
regest_datering (mil et deus cens et sexante et dix le Mardy devant Karemme prennant).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 841, fol. 1.
regest_nb Gedrukt bij A. Neyen: Histoire de la ville de Vianden, Preuves no. XVI.
regest_nummer 331276 Juni 23
regest_beschrijving Williames, deken van de abdij te Stavelou, oorkondt, dat Henri, heer van la Roche, advocatus van 
de abdij is, en haar en in het bijzonder Okires en Vervoz (?) c.a. in zijn bescherming neemt.
regest_datering (le Mardi devant le Nativité Sain Johan Baptiste).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 841, fol. 2 vo.
regest_nummer 941306 November 28
regest_beschrijving Phelippes, oudste zoon van den graaf van Vyane, erkent kasteel, stad en graafschap van Vyane 
erfelijk in leen te hebben ontvangen van Henry, graaf van Luxemburch en la Roche, op voorwaarde, dat hij het 
desgeëischt ter beschikking zal stellen, en zijn daarin gelegen leen van de abdij van Prume in leen te zullen houden van
den abt, nadat deze zich daarmede eveneens door den graaf van Luxemburch heeft laten beleenen.
regest_datering (le lundi devant le Saint Andrin au mois de Novembre).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 841, fol. 2 vo.
regest_nb Verkort gedrukt bij A. Neyen, Hist. de la ville de Vianden, Preuves XXII naar een afschrift in een Recueil van 
Luxemburgsche oorkonden uit de collectie Gérard op het Alg. Rijksarchief. Beide afschriften zijn slecht en wijken 
onderling belangrijk af. Zie A. Verkooren, Inv. des chartes et cartulaires du Luxembourg, 1914, I, no. 461.
regest_nummer 1011308 December 12
regest_beschrijving Henris, abt van Stavlo, belooft, dat zijn opvolgers evenals hij den eed van trouw zullen afleggen 
aan den graaf van Lucemburch voor het kasteel van Loingne; dat zij het niet zullen vervreemden en het ter beschikking
zullen stellen van den graaf, wanneer deze het als hun advocatus ter verdediging van hun rechten noodig mocht 
hebben.
regest_datering (le Juedi devant la feste Sainte Lucie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 841, fol. 12.
regest_nb Zie Wauters VIII, bl. 315.
regest_nummer 1291316 November 16



498 Nassause Domeinraad tot 1580 1.08.01

regest_beschrijving Arnouls, heer van la Roche, ridder, rechter van de edelen in het graafschap Lucembourg, oorkondt,
dat de rechtbank, op den eisch van Arnouls, heer van Pittenges, ridder, seneschalk van Luxembourg, gedaan namens 
Jehan, koning van Bohemme en Pelanie, graaf van Lucembourg, en gezien een vidimus van de akte dd. 1306 
November 28 (Reg.No. 92), Henry, graaf van Vienne ertoe heeft veroordeeld, zijn kasteel van Vienne ter beschikking te 
stellen van den graaf, zooals in de leenakte beschreven staat, hetgeen hij ten onrechte geweigerd heeft.
regest_datering (le lendemain de Laurennes).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 841, fol. 6.
regest_nb Gedrukt bij A. Neyen, Hist. de la ville de Vianden Preuves XXIV. Den datum heeft de copiïst opengelaten. 
Neyen, die de akte uit een cartularium heeft overgenomen, heeft: de Laurennes. Daar er in de akte sprake is van den 
dag na den Octaaf van Allerheiligen, is hier voor Laurentii 15 November genomen. Zie evenwel Verkooren, Lux. no. 552.
regest_nummer 6831371 Maart 3
regest_beschrijving Wencelaus van Boheme, hertog van Luxembourch, Brabant enz., deelt Walrave, graaf van 
Spaenheim, mede, dat hij St. Veyt in bezit heeft genomen en voornemens is hetzelfde te doen met Bütgenbach, welke 
heerlijkheden hij met Faulquemont gekocht heeft van den wettigen erfgenaam, en vraagt bericht, of de graaf van 
Spaenheim hem thans als vijand beschouwt.
regest_datering (Bruxelles XIIIcLXX stil de Cambray).
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 843 fol. II vo.
regest_nummer 6861371 April 20
regest_beschrijving Wencelaus van Boheme, hertog van Luxembourch, Brabant enz., belooft de privileges, door de 
heeren van Faulquemont verleend aan inwoners en Hof van St. Vijt, te zullen handhaven.
regest_datering (Ivoix).
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 843, fol. III.
regest_nummer 7411380 Maart 6
regest_beschrijving Marsilius, heer van Bourscheit, rechter van de edelen in het hertogdom Luxembourch, oorkondt, 
dat deze, beide partijen gehoord, als vonnis hebben gewezen, dat de hertog graaf Simon van Spanhem en Vianden, 
ingevolge het compromis tusschen hen gesloten, slot en land van Sainct Vijt moet teruggeven en laten bezitten, zooals
zijn vader, Walrave van Spanhem, die bezat, tenzij de hertog zijn beter recht kan bewijzen.
regest_datering (Luxembourch l'an XIIIc LXXIX stile de Trève).
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 843, fol. III vo.
regest_nb Zie A. Verkooren, Chartes et Cartulaires du Luxembourg, no. 1274.
regest_nummer 10311415 Mei 18
regest_beschrijving Elisabet, gravin van Spaenhem en Vianden, hertogin-weduwe van Bavière, verpandt de 
heerlijkheden Sainct Veyt en Buetgenbach aan haar neven Robert, graaf van Virnenbourk, en Englebert, graaf van 
Nassou, heer van de Lecque en Breda, voor 10000 rijnsche guldens, welke heerlijkheden na haar dood zullen vererven 
op den zoon van den graaf van Nassou en de dochter van den graaf van Virnenbourg, tusschen wie tot een huwelijk 
besloten is.
regest_datering (in vigilia Pentecostes).
regest_nb Opgenomen in den brief van den zelfden datum (Reg.No. 1032).
regest_nummer 10321415 Mei 18
regest_beschrijving Robert, graaf van Virneberch, en Engelbert, graaf van Nassou, heer van de Lecque en Breda, 
verklaren, dat zij zich zullen houden aan den pandbrief, hierin opgenomen (Reg.No. 1031).
regest_datering (in vigilia Pentecostes).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1537 December 22 (Reg.No. 2946).
regest_nummer 10331415 Mei 18
regest_beschrijving Elisabet, gravin van Spaenhem en Vianden, hertogin-weduwe van Bavière, maakt met 
toestemming van Engelbert, graaf van Nassou, heer van de Lecque en Breda, en Robert, graaf van Virnenberch, een 
huwelijkscontract tusschen Henry, zoon van graaf Englebert en Genovefa, dochter van graaf Robert, voor zoover 
betreft de heerlijkheden Sainct Veyt en Buetgenbach, waarbij tevens wordt bepaald, dat na haar dood het graafschap 
Vianden met de daartoe behoorende landen in Brabant aan den zoon van graaf Englebert of zijn naaste erven zullen 
komen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 843, fol. VII.
regest_nummer 10541417 Januari 25
regest_beschrijving Englebert, graaf van Nassou, heer van de Lecque en Breda, en Robert, graaf van Virnenberch, 
oorkonden, dat Elizabeth, gravin van Spanheim en Vianden, hertogin-weduwe van Bavière, hun de sloten van Sainct 
Veyt en Bütgenbach c.a. heeft afgestaan tegen 10000 gld., waarvan zij ieder een akte hebben.
regest_datering (in die Conversionis Sancti Pauli).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1537 December 22 (Reg.No. 2946).
regest_nummer 12621429 Mei 15
regest_beschrijving Elisabeth, hertogin van Bavière en Luxembourg, gravin van Chiny, geeft als leenvrouwe van 
Vianden toestemming tot het huwelijkscontract tusschen Henri, zoon van graaf Engelbert van Nassou en Genoive, 
dochter van graaf Robert van Virnberch, gemaakt door Elisabeth, gravin van Spaenhem en Vianden, hertogin van 
Bavière.
regest_datering
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 843, fol. IX.
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regest_nummer 13571436 Augustus 16
regest_beschrijving Johan, abt van Prume, oorkondt, dat Engelbrecht, graaf van Nassauwe en Vianden, heer van de 
Leck en Breda, zich heeft laten beleenen met de goederen, leenroerig aan de abdij, en dat hij hem op zijn verzoek de 
hierin opgenomen beschrijving daarvan uit de leenregisters heeft gegeven, nl. van het slot te Daispurg c.a.
regest_datering (in crastino Assumptionis gloriosissime virginis Marie).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 843). Op hetzelfde blad de afschriften van de brieven dd. 1447 Januari 13 en 1485 Februari 1 
(Reg. Nos. 1548 en 2130).
regest_nummer 15481447 Januari 13
regest_beschrijving Johann, abt van Prume, beleent Johann, graaf van Nassauwe, Vianden en Dietz, heer van de Leck 
en Breda, drost van Brabant etc., met het slot Daisburgh c.a.
regest_datering (octava Epiphanie Domini).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 843). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1436 Augustus 16 
(Reg.No. 1357).
regest_nummer 15491447 Januari 13
regest_beschrijving Jehan, graaf van Nassou, Vianden en Dieze, heer van de Leck en Breda, drossaard van Brabant, 
verklaart in leen ontvangen te hebben van Jehan, abt van Prume, het slot Daesbourch c.a.
regest_datering (en l'octave des Roys).
regest_nb Afschrift in het cartularium Inv.No. 843, fol. 1.
regest_nummer 18831464 October 15
regest_beschrijving Johan, abt van Proem, beleent Johan, graaf van Nassouwen, Vianden en Dietze, heer van Breda 
etc., met het slot Daisburg c.a.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1485 Februari 1 (Reg.No. 2130).
regest_nummer 18841464 October 15
regest_beschrijving Jehan, graaf van Nassou, Vianden en Dietze, heer van Breda etc., verklaart in leen ontvangen te 
hebben van Jan, abt van Prume, het slot Dasburch c.a.
regest_datering
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 843, fol. I.
regest_nummer 20321478 April 2
regest_beschrijving Engelbert, graaf van Nassou en Vianden, heer van Breda, verklaart in leen ontvangen te hebben 
van den abt van Prume, het slot Daesbourch c.a.
regest_datering (L'an XIIIIcLXXVII stil de Trève).
regest_nb a) Afschrift in Cartularium Inv.No. 843, fol. I.
regest_nb b) Afschrift in het Duitsch 1e helft 16e eeuw (Inv.No. 7).
regest_nummer 21301485 Februari 1
regest_beschrijving Johannes van Buren, minister van het godshuis van de orde van de H. Drievuldigheid te Vianden, 
geeft vidimus van den brief dd. 1464 October 15 (Reg.No. 1883).
regest_datering (im jaire XIIIIC und LXXXIIII ub unser Lieber Frauwen abent Lichtmisse more treverensi).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 843). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1436 Augustus 16 
(Reg.No. 1357).
regest_nummer 23681500 Juni 19
regest_beschrijving Philipes, aartshertog van Austrice, hertog van Bourgoigne etc., oorkondt, dat de Groote Raad bij 
interlocutoir vonnis in het proces tusschen de graven van Nassou, impetranten, en den procureur-generaal, over 
vrijdom van belastingen enz., opgelegd door het hertogdom Luxembourg, voor het graafschap Vianden en de 
heerlijkheden Daesbourch en Sainct Vit, beide partijen toelaat tot het bewijs der feiten, en bepaalt, dat de procureur-
generaal in het bezit zal blijven, totdat ten principale anders mocht worden beschikt.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 843). In dezelfde katern afschrift van den brief dd. 1500 October 5 (Reg.No. 2382).
regest_nummer 23821500 October 5
regest_beschrijving Phelipes, aartshertog van Austrice, hertog van Bourgoigne etc., geeft den deurwaarder 
mandement tot executie van het vonnis, door den Grooten Raad gewezen den 19den Juni 1500 (Reg.No. 2368).
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 843). Geschreven in dezelfde katern als waarin het afschrift van de akte dd. 1500 Juni 19 
(Reg.No. 2368).
regest_nummer 28871535 Januari 27
regest_beschrijving Burgemeester en schepenen van Ais oorkonden, dat er van de vonnissen van het gerecht te St. Vijt 
beroep is bij hen en niet, zooals beweerd wordt, bij het Hof te Luxembourgh.
regest_datering
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 843, fol. IVo.
regest_nummer 28881535 Januari 27
regest_beschrijving Burgemeester en schepenen van Aix verzoeken graaf Henri van Nassou, Vianden enz., er de hand 
aan te willen houden, dat er van vonnissen, gewezen te Sainct Veijt appèl blijft bestaan op hen en niet op het hof te 
Luxembourch.
regest_datering (à Notre Dame d'Aix).
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 843, fol. II.
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regest_nummer 29461537 December 22
regest_beschrijving Jehan, paltsgraaf op den Rin, hertog van Bavière, graaf van Spaenhem, rechter in de keizerlijke 
Kamer etc., verklaart, dat hij, Louys, paltsgraaf op den Rin, hertog van Bavière, aartstruchses van het H. Rijk, keurvorst,
en Philibert, markgraaf van Baden, graaf van Spaenhem, zijn beide neven, in gemeenschappelijke bewaring hebben in 
zijn charterbewaarplaats op het kasteel Kultzenbourg bij Creuznach twee brieven dd. 1415 Mei 18 en een dd. 1417 
Januari 25 (Reg. Nos. 1031, 1032 en 1054), hierin opgenomen.
regest_datering (Speyr Samedy après le jour de Sainct Thomas l'apostre).
regest_nb Afschrift in cartularium Inv.No. 843, fol. III vo.
regest_nummer 29601538 Augustus 22
regest_beschrijving Charles, keizer etc., gelast mr. Phelipe Nigri, deken van St. Rombault te Malines, kanselier van de 
orde, en mr. Loys Schoire, raden ordinaris in den Geheimen Raad en laatstgenoemde meester van de rekesten, te 
hooren wat Henry, graaf van Nassou en Vianne, ridder van de orde en eerste kamerling, zal aanvoeren ten bewijze van 
den vrijdom van belastingen van het graafschap Vianne, dat weliswaar leenroerig is aan het hertogdom Luxembourg, 
en van de heerlijkheden St. Vijt, Dasbourg en Bütgenbach, die dat niet zijn, en te trachten een minnelijke schikking te 
bewerken tusschen den graaf van Nassou en den procureur-generaal van Luxembour, die bij interlocutoir vonnis van 
(19) Juni 1500 in het bezit is gesteld, hetgeen volgens den graaf van Nassou niet gebeurd zou zijn, als men toen 
beschikt had over de gegevens, die hem thans ten dienste staan.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 843).
regest_nummer 4901352 October 18
regest_beschrijving Godefridus van Vienna verklaart ontvangen te hebben van Walterus van Vienna, rentmeester van 
den graaf van Spainhem in Vienna, 100 gulden.
regest_datering (in festo Beati Luce Ewangeliste).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 844). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 21951490 September 11
regest_beschrijving Johann van Lontzen genaamd Robin en zijn vrouw, Drude van der Nuwerberg, schelden 
Engelbrecht, graaf van Nassauw en Vianden, heer van Breda enz., 140 gulden, die deze hen schuldig was, benevens een
schuldbekentenis, groot 800 rijnsche guldens, kwijt, in ruil voor kwijtschelding van achterstallen en schulden, die 
Johan van Lontzen na 5 jaar ambtman, rentmeester en kelner van Sent Vijt geweest te zijn, schuldig is gebleven.
regest_datering (uf Samstag na Nativtas Marie).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 845). De zegels van de beide oorkonders en van Frederich van Leigen verloren; dat van 
Peter van Dune in groene was.
regest_nummer 25071509 October 7
regest_beschrijving Adriane, bastaard van Nassauwe, ridder, heer van Reynenstein, verklaart ontvangen te hebben van
Dederich Boulich, rentmeester van Sint Vijt, 100 gulden als jaarlijkschen termijn van de rente, hem geschonken door 
Johann, graaf van Nassauwe, Vianden etc., uit het rentambt van St. Vijt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 846). Het opgedrukte zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 34541567 Maart 1
regest_beschrijving Wijlhelm, prins van Uraniën, graaf van Nassauw, Catzenelnbogen, heer van Breda, beveelt zijn 
raden te Breda de hierin beschreven posten te voldoen aan zijn ambtman Haucken von Wiltpergh.
regest_datering
regest_nb Afschrift, gecollationneerd door B. Vogelsanck van een authentiek afschrift van 1569 September 19. Op 
hetzelfde blad het afschrift van denzelfden datum (Reg.No. 3455) (Inv.No. 847).
regest_nummer 34551567 Maart 1
regest_beschrijving Wijlhelm, prins van Uranien, graaf van Nassauw, Catzenelnbogen, Vyanden en Dietz, heer van 
Breda, Diest en Arlay, ridder van het Gulden Vlies, gelast zijn raden te Breda om zijn ambtman in Vyanden, Houcken 
Wiltpergh, wien hij evenals diens voorgangers behalve een pensioen ook verder onderhoud heeft beloofd, door den 
rentmeester van Vyanden, St. Veyth en Daisbourgh in koren, haver en geld uit te betalen, hetgeen evenwel door den 
raad te Breda geweigerd is bij gebrek aan een door den prins onderteekend bewijs, het gezegde onderhoud in het 
vervolg zonder hinder te doen uitbetalen.
regest_datering (Antorf).
regest_nb Afschrift, gecollationneerd door B. Vogelsanck, van een authentiek afschrift van 1569 September 19 op 
hetzelfde stuk als het afschrift van denzelfden datum (Reg.No. 3454) (Inv.No. 847).
regest_nummer 4141347 Februari 4
regest_beschrijving Godefroit van Vienne, momber van het graafschap Vienne, kanunnik van de Groote kerk van 
Colouine, verleent octrooi voor 15 jaar aan de lombarden Fasson, Jule de Vyal, Perrin Fave de Crauil en Antoine de Rans
fil Jakomin, afkomstig uit Kir, binnen de stad en de prévôté van Vienne.
regest_datering (le Samedi après la Purification Nostre Dame en moys de fevrier).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 848). Met de zegels van den oorkonder en Herman, heer van Brandenberg, in groene was; 
die van Gyle Rodemacre, heer van Chaspière, Godefroit, heer van Weiz, en Jehan, heer van Berwart, verloren.
regest_nummer 8971403 Mei 24
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regest_beschrijving Reynart van Berghe, ridder, verklaart, dat graaf Symon van Spanhem en Vyanden hem stad en 
borg van St. Veith en Bütgenbach als ambtman te beheeren heeft gegeven, en belooft ze desgevraagd terug te zullen 
geven aan graaf Symon en na diens dood aan de erven van Elizabeth van Spanhem, hertogin in Beyern, of bij 
ontstentenis daarvan, aan graaf Johann van Spanhem, zoon van graaf Symons zuster.
regest_datering (die et festo Ascensionis Domini).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 849). Met zegel van den oorkonder in groene was en geschonden.
regest_nummer 21691487 December 21
regest_beschrijving Johann, graaf van Nassauw en Dietz, stelt namens zijn broeder, graaf Engelbrecht, die zich in 
gevangenschap bevindt, en met medeweten van diens raadsvrienden te Breda, Lucas vonn Erp aan als abtman van 
Vianden, daar heer Heinrich vonn Huntpoesz, heer van Wickrode, ridder, maarschalk van het land van Gulick, zijn ambt
heeft neergelegd.
regest_datering (uff Sancti Thomas' des helligenn aposteln tag).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 850).
regest_nb Het stuk is een chirograaf.
regest_nummer 22881497 October 7
regest_beschrijving Wilhem van Milborch, broeder tot Hamme, belooft zijn plicht te doen als burggraaf van het slot 
Daiszborch, als hoedanig hij een half jaar vóór Paschen opgezegd moet worden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 851). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 34521566 December 9
regest_beschrijving Ghoris Buysen en Jan van den Berge, schepenen van Breda, oorkonden, dat Agneeze Symon 
Smeets dochter, weduwe van Symon Harmens, wonende te Maestricht, zich borg heeft gesteld voor de levering door 
Thielman van der Molen, geboortig uit Maestricht, thans wonende in Vyanden, van 1300 stukken hout uit Daesburch te
Dordrecht ten behoeve van den prins van Oraengiën als ook voor de betaling door dezen, n.l. 200 carolusguldens 
dadelijk en 300 na levering van de eerste lading, welke 300 guldens Agneeze voornoemd ontvangen zal.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 852). Met de zegels van beide schepenen in groene was, dat van Jan van den Berge 
geschonden.
regest_nummer 1991328 December 6
regest_beschrijving Henricus, graaf van Vyenna, geeft Johannes Hanman, zoon van Richwinus, den schout van 
Vrilingen, wonende te Mettendorf, den molen in het dorp Symcil in erfpacht.
regest_datering (in festo Beati Nicholai episcopi).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 853). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 15011445 Januari 20
regest_beschrijving Diederich, Aartsbisschop van Colne enz., beleent Heinrich, graaf van Nassauw en Vyanden, heer 
van Sleyden, met de leenen, waarmede zijn voorgangers de graven van Nassauw beleend hebben; beide zullen vóór 
St. Michiel e.k. doen onderzoeken, waarin die leenen bestonden, om vervolgens brieven in den vereischten vorm te 
doen maken.
regest_datering (zo Colne up Sent Agneten avont der hillegen junffrauwen).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 854).
regest_nb Het stuk is een chirograaf.
regest_nummer 21031483 September 22
regest_beschrijving Wilhem van der Marck, heer van Aggremont, belooft, dat hij ter beëindiging van het geschil 
tusschen Maximilian, hertog van Oesterich enz., en Engelbrecht, graaf van Nassau en Vyanden, heer van Bredae 
eener-, en Jorgen, graaf van Virnenburg, anderzijds, het slot Nuwerburg getrouwelijk bewaren zal, totdat een schikking
gemaakt zal zijn, waaraan Jorgen van Virnenburg belooft zich te zullen onderwerpen.
regest_datering (uff Mandach nach Sant Matheus'dage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 855). Het zegel van Willem van der Marck verloren.
regest_nummer 21041483 September 22
regest_beschrijving Jorge, graaf van Virnenburg, heer van Cronenburg, belooft zich te zullen houden aan het verdrag, 
gemaakt tusschen hem eener-, en Maximiliain, hertog van Oistereich enz., en Engelbrecht, graaf van Nassou en 
Fyanden, heer van Breda, anderzijds, inhoudende o.a., dat graaf Jorge het slot Nuwerburg in handen van heer Wilhem 
van der Marck, heer van Agremont, zal stellen, totdat deze met hertog Maximiliaen en graaf Engelbrecht uitspraak 
gedaan zal hebben ter beëindiging van de geschillen tusschen beide partijen.
regest_datering (uff Maindach nach Sant Matheus'dach).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1483 September 30 (Reg.No. 2105).
regest_nummer 21051483 September 30
regest_beschrijving Johannes Ude van Daisburg, minister van het huis der H. Drievuldigheid en de bevrijding van 
Christen gevangenen te Vienna, en de broeders geven vidimus van den brief dd. 1483 September 22 (Reg.No. 2104).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 855). Het conventszegel verloren.
regest_nummer 22991498 April 3
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regest_beschrijving Philippe, aartshertog van Austrie, hertog van Bourgoigne enz., gelast den deurwaarder om den 
gouverneur en het Hof van Lucembourg kennis te geven van het renvoyeeren naar den Grooten Raad van de zaak 
tusschen den graaf van Nassou en Vyenne eener-, en den gouverneur en kapitein-generaal van Lucembourg, markies 
van Baulde, graaf van Chiny, als heer van Valkenstein anderzijds, over den eigendom van de aan Valkenstein 
grenzende, heerlijkheid Byevelys.
regest_datering (Bruges mil CCCC quatrevings et dixsept avant Pasques).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 856). Het zegel verloren.
regest_nummer 22051491 Juli 9
regest_beschrijving Arnolt, heer van Vinstingen en Valkenstein, bewilligt erin, dat Johan, graaf van Nassauwe, Vianden 
en Dietz, voor 133 rijnsche guldens 16 witpenningen, waarvoor Arnolt hem het dorp Gichelingen heeft verpand en die 
hij niet kan aflossen, aan Poissgin van der Nuwenburg een rente van 15 gulden jaarlijks uit de meierij Gichelingen aflost
met 150 rijnsche guldens, waarna Poissgin den graaf van Nassauwe een rente van 10 gulden jaarlijks uit zijn 
heerlijkheid Bettingen zal geven, alles in verband met twee brieven, die Poissgin bezit ten laste van Vinstingen, terwijl 
bovendien Arnolt zelve den graaf van Nassauwe voor 100 rijnsche guldens zijn inkomsten uit dorp en meierij van 
Gichelingen verkoopt.
regest_datering (off Sampstag dez neunten daiges im Heumaent).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 857). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 20731480 November 11
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassauwe en Vianden, heer van Breda etc., en zijn gemalin Zimburg van 
Baden verkoopen aan minister en broeders van het klooster der H. Drievuldigheid te Vianden een rente van 32 gulden 
jaarlijks, gevestigd op hun meierij en inkomsten te Lare en losbaar met 825 gulden.
regest_datering (uff Sent Meirtins dach).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 858).
regest_nummer 16821452 December 21
regest_beschrijving Gerhart, heer van Rodemacheren, Cronenberg en Nuwerburg, verklaart schuldig te zijn aan Huwart
von Krutze en zijn vrouw Walper von der Nuwerburg een losrente, groot 100 rijnsche guldens jaarlijks, gevestigd op 
den hof van Wampach.
regest_datering (uff St. Thomas'dag des heilligen apostelen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 859). Met rest van het zegel van den oorkonder in roode was, dat van Gerhart, heer van 
Esth, in groene was; het zegel van heer Willem, heer van Putlingen en Budelingen, ridder, verloren.
regest_nummer 21861490 Juni 15
regest_beschrijving Huwert van Cruce geeft zijn schoonzoon Diderich van Nassau, raad te Vianden, ter afdoening van 
een schuld, groot 208 gulden, den rentebrief, sprekende van 100 gulden jaarlijks uit Wampach.
regest_datering (uff Dinstach Sent Vijtz dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 859). Met resten van het zegel van den oorkonder en het zegel van zijn zoon Johan in 
groene was.
regest_nummer 26091516 April 16
regest_beschrijving Henrich, graaf van Nassouw, Vyanden enz., heer van Breda, Diest, Grimbergen, Huesden enz., 
beleent Harman von der Heyden met het huis te Nederst Jegenn, den halven Schechersberg, den hof te Hermessdorff, 
de helft van het dorp Zevenich, het burghuis te Vyanden en 2 stukken wijngaard te Dieffendael, waarvoor deze man en
burgman zal zijn.
regest_datering
regest_nb Opgenomen in den brief van denzelfden datum (Reg.No. 2610).
regest_nummer 26111516 April 16
regest_beschrijving Henrich, graaf van Nassou, Vyanden en Dietze, heer van Breda, Diest, Grimberghen, Heusden enz.,
beleent Harman van der Heyden met den hof te Foiren.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 860). Op hetzelfde blad het afschrift van denzelfden datum (Reg.No. 2612).
regest_nummer 26121516 April 16
regest_beschrijving Henrich, graaf van Nassou, Vyanden enz., heer van Breda enz., beleent Harman van der Heyden 
met het burghuis in Vyanden en het zaadambt aldaar en voorts met een huis met bijbehooren te Olmescheit, 
waarvoor deze burgman zal zijn.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 860). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte van denzelfden datum 
(Reg.No. 2611).
regest_nummer 26101516 April 16
regest_beschrijving Harman von der Heydenn geeft een transumpt van den brief dd. 1516 April 16 (Reg.No. 2609) en 
zegt hem te bezegelen, opdat hij als renversbrief zal kunnen dienen.
regest_datering
regest_nb Minuut? (Inv.No. 860). De brief is gecancelleerd.
regest_nummer 7911388 Mei 15
regest_beschrijving Conrad, heer van Sleyden en Nuwenstein, verklaart man geworden te zijn van graaf Symon, graaf 
van Spanhem en Vyanden, en zijn burcht Nuwenstein van dezen als recht leen te hebben ontvangen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 861). Het ingezegel van den oorkonder verloren.
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regest_nummer 11731422 September 22
regest_beschrijving Johan, heer van Sleiden en Nuwensteyn, belooft Anna van Blanchenheym bij hun huwelijk als 
douarie slot en heerlijkheid Nuwensteyn, leenroeig aan Engelbrecht, graaf van Nassauwe en Vianden, heer van Breda, 
zijn hof te Erpe, leenroerig aan heer Diederich, aartsbisschop van Colne, en de pandschap van de heerlijkheid 
Ollentzheim, die hij van Friederich von der Sleiden, abt van Prüme, heeft.
regest_datering (uff Sent Mauricius'dage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 862). De zegels van den oorkonder, den aartsbisschop van Keulen, Engelbrecht, graaf van 
Nassauwe, Friederich von der Sleiden en Johan von der Sleiden, heer van Junckerait, verloren.
regest_nummer 17021454 Augustus 26
regest_beschrijving Daem van Mailberch, ridder, Gomprecht von Efferen, Dienart von Selbach, Lucas von Kolmar, 
Johan von Hoeren, Joirge Hirtz von Kitzingen, Johan von Manderfelt genaamd Dufelgin, Thijs von Nummersfelt, 
Hillebrant von Waitzenrait, Heyne von Bersborch, Heinrich von Dudelendorff genaamd Naichthouff, Wilhem bastaard 
van Oiren, Huwart von Wicherdingen, Johan von der Worick, Johan von Steveshusen, Claes Boesch, meester Peter von 
Nurenburg, "der busenmeister", en Johan von Beyler beloven, na uitspraak van dadingslieden, gevolgd op het beleg 
van Stoltzenburg door heer Anthonis, heer van Croy, graaf van Porcien, hoofdman van het land van Luccemburg, en 
door Johan, graaf van Nassau en Vyanden, heer van Breda, Roprecht, graaf van Virnenburg heer van Saffenburch, en 
Wilhem, graaf van Virnenburg, heer van Falckensteyn, niets meer te zullen ondernemen tegen den hertog en zijn 
helpers, en geven het slot over; bovendien belooft Daem van Mailberch, dat hij Oiren of Sust van den graaf van Nassau
in leen zal houden en zich zal laten beleenen met hetgeen leenroerig is aan Vyanden of Daisburg.
regest_datering (uff Maendach neist na Sint Bartholomeus' dach des hilgen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 863). Met de zegels van Bernhart, heer van Burscheit, Johan von Wijch, burggraaf van 
Nuwerburg, en Tielman van Puldingen, dadingslieden, in groene was, het tweede geschonden; de zegels van Daem 
van Mailberch en de dadingslieden Wilhem von Garvant en Johan von Arnich verloren.
regest_nummer 33971563 Januari 20
regest_beschrijving Johan Lorich, dienaar van Oranje, verklaart van Johan Schleiden, dienaar van Manderscheid, ter 
grosseering en bezegeling ontvangen te hebben een geschreven ongezegelden leenbrief van de leenen, die graaf 
Dietherich van Manderscheidt van het graafschap Vianden houdt, en verbindt zich, dien zoo spoedig mogelijk 
gezegeld te zullen terugzenden.
regest_datering (zur Burgstall).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 864).
regest_nummer 1081310 October 22
regest_beschrijving Johannes, hertog van Brabantia enz., als arbiter uitspraak doende tusschen Philippus, zoon van 
Godefridus, graaf van Vianae, heer van Grimbergen, eener-, en Lutgardis, tweede vrouw van Godefridus, met haar 
kinderen anderzijds, in hun geschil over de nalatenschap van Godefridus, wijst Lutgardis Grimbergen toe tegen 
betaling van 5000 pond, voor welk bedrag Philippus of zijn nakomelingen het kunnen koopen en voorts alles, wat 
door Godefridus is verworven na den dood van zijn eerste vrouw.
regest_datering (Bruxella die Jovis post Beati Luce ewangeliste).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1322 April 29 (Reg.No. 151).
regest_nummer 1511322 April 29
regest_beschrijving Johannes, abt van het klooster van de Premonstratenser orde te Grimbergen, geeft vidimus van 
den brief dd. 1310 October 22 (Reg.No. 108).
regest_datering (feria quinta post Marcii ewangeliste).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 865). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 1831326 October 18
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., beleent Gherart van Vianen erfelijk met de heerlijkheden 
Grimberghen, Corroet en Frasen na opdracht, voor zoover hij ze bezat, door zijn broeder Heinric, graaf van Vianen, 
heer van Grimberghen.
regest_datering (in Sinte Luux daghe apostols ende ewangelists).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 866). De zegels van den hertog en de leenmannen Gherard, graaf van Ghuulke, Otte heer 
van Kuyc, Rogier van Levedale, heer van Oerscot en Peercke, Rabode van Sulpeke, Rase Masschereil, ridders, en 
Heinric, heer van Duffle, verloren; die van de leenmannen Jan van Raetshoven, heer van Leyns, en Roellof Pipenpoy, 
ridders, Aernoud, proost van Wassenberghe, Jan van Osse, Jan van Mirabelle en dat van Heinric, graaf van Vianen, in 
bruine was. De zegels van Roellof Pipenpoy en Heinric van Vianen een weinig geschonden.
regest_nummer 1841326 October 18
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., oorkondt, dat voor hem en leenmannen Gherard, zoon van den 
graaf van Vianden, heer van Grimberghen, Corroit en Frasen, aan Lijsbet, dochter van heer Rogier van Levedale, ridder,
heer van Oerscot en Peercke, de woning van Londersele en half het goed van Londersele en Grimberghen als douarie 
heeft toegewezen onder speciale toevoeging, dat zij van de heerlijkheden Corroet en Frasen niets krijgt, terwijl Rogier 
van Levedale Lijsbet 3000 pond tournooizen ten huwelijk medegeeft.
regest_datering (in Sinte Luux daghe apostols ende ewangelists).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 867). Met de zegels van den hertog, Gherard, graaf van Ghuleke, Otte, heer van Kuyc, en 
Rase Masschereil, ridders, Aernoud, proost van Wassenberghe, Heinric van Duffle, heer van Ghele, Jan van Mirabeele 
gezegd van Halen, en Herman van Osse, leenmannen, in bruine was, waarvan die van Gulik, Kuik en Mirabeel zeer, die 
van den proost en Duffel weinig geschonden; de zegels van Rabode van Sulpeke en Roellof Pipenpoy, ridders, 
leenmannen, verloren.
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regest_nummer 1871327 Mei 6
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., oorkondt, dat Godevert en Lodewyc van Vianen Philipsz. afstand 
hebben gedaan van hun rechten op Grimberghen en Corroit ten behoeve van hun broeder Geraerd.
regest_datering (te Bruesselle op Coudenbergh in ons heren shertoghen hof in de camere, die men heet van Virzoen, 
des Goensdaeghs na 's Heileghs Cruys'dagh, die gheleghen es in den Meye).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 868). De zegels van den hertog, Gerart, heer van Diest, en Otte, heer van Kuyc en Heverle, 
verloren; die van Geraert, graaf van Guleke, Heinrec van Bouterssem, Roolf Pypenpoy, drossaard van Brabant, Raesse 
Maschereil, ridders, Jhan van Halen, rentmeester van Brabant, Arnout, proost van Wassenberghe en Herman van Osse,
kamerling van den hertog, leenmannen, in bruine was, waarvan het eerste geschonden.
regest_nummer 1881327 Mei 16
regest_beschrijving Henric, graaf van Vyanden en Godevart en Lodewich van Vianden, broeders, komen overeen, dat 
Heinric aan de beide anderen 3000 pond tournooizen zal geven, waarvoor grond gekocht zal worden, en 200 pond 
jaarlijks, alles gedurende hun leven en met behoud van aanspraken op de nalatenschap van ouders, broeders en 
zusters.
regest_datering (ze Brusele up den Satersdagh ze halven Meye).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 868). Met de zegels van de drie broeders, Gerard, graaf van Gulge, en zijn zoons Wilhem en 
Godevart en Willem, graaf van Arnsbergh, in bruine was, waarvan die van Heinric van Vianden en den graaf van Gulge 
geschonden.
regest_nummer 4871352 Juni 3
regest_beschrijving Johannes, hertog van Brabantia enz., oorkondt, dat Maria, gravin van Vianna, en haar echtgenoot 
Symon, oudste zoon van den graaf van Spaenhem, zich met den burcht en het land van Corroit en Frasne en het land 
van Grembergen en Londersele hebben laten beleenen.
regest_datering (Bruxelle in die Sancte et Individue Trinitatis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 869). Met geschonden zegel van den hertog in gele was.
regest_nummer 5741359 Januari 1
regest_beschrijving Johanna, hertogin van Brabantia enz., oorkondt, dat Marie, gravin van Vyanna, zich met haar 
echtgenoot heeft doen beleenen met burcht en land van Corroit en Frasne en met het land van Grymbergae en 
Londersele.
regest_datering (Bruxelle a.D. millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo secundum stilum curie Cameracencis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 870). Het zegel van hertogin Johanna verloren.
regest_nummer 10431415 December 24
regest_beschrijving Elisabeth, gravin van Spaenhem en Vyanden, hertogin-weduwe in Bavaria, verklaart schuldig te 
zijn aan graaf Yngelbertus van Nassou, heer van de Lecka en Breda, 25000 pond toursche grooten, waarvoor zij al haar 
roerende goederen verbindt, ten overstaan van Henricus van Muylke en Judocus Pauwels, schepenen van Lovanium.
regest_datering (in vigilia Natalis Domini).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 871). Met weinig geschonden zegel van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 10451416 Januarie 17
regest_beschrijving De schout van Lovanium stelt door middel van schepenen heer Engelbertus, graaf van Nassou, 
heer van de Lecka en Breda, in het bezit van de goederen Grijmbergen, Londersele, Eppegheem, Bruysegheem, 
Beydegheem, Meyes, Rode, Stroembeke en ter Borch en voorts Couroit en Fraen, zooals Elisabeth, gravin van 
Spaenhem en Vyanden, hertogin-weduwe in Bavaria, die in Brabant bezat, ter afdoening van haar schuld, groot 25000
pond toursche grooten.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo decimoquinto).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 871). Met weinig geschonden zegel van Henricus van Muylke, schepen, in groene was, dat 
van den schepen Judocus Pauwels verloren.
regest_nummer 10591417 Juni 10
regest_beschrijving Elizabeth, gravin van Spanhem en Vyanden, hertogin-weduwe in Beyern, gelast haar leenmannen 
en dienstlieden in Grijmbergen, Londersell, Coirais en Frayne, haar neef Engelbrecht, graaf van Nassauwe, heer van de 
Leck en Breda, als heer te erkennen, daar zij hem die heerlijkheden heeft gegeven, waarop hij na haar dood als 
erfgenaam aanspraak heeft.
regest_datering (uff unsers Herren Lichamstag).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 871). Met rest van het zegel van gravin Elisabeth in roode was. Hieraan vastgehecht een 
gelijktijdig afschrift.
regest_nummer 10651417 Augustus 7
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., beleent Engbrecht, graaf van Nassouwen, heer van de Leck en Breda,
met de heerlijkheden Grijmbergen, Couroit en Fraisne.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 872). Met geschonden zegel van den hertog in roode was.
regest_nb b) Afschrift 15e eeuw (Inv.No. 872).
regest_nummer 12641429 Juni 24
regest_beschrijving Johann, graaf van Nassauwe en Vyanden, de oudste, verklaart zijn broeder Engelbricht, heer van 
de Leck en Breda, 3314 rijnsche guldens schuldig te zijn en geeft daarvoor zijn aandeel in de heerlijkheden Grijmbergen 
en Coroit als onderpand.
regest_datering (Nassauwe, ipso die Nativitatis Beati Johannis Baptiste).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 873). De zegels van graaf Johan en van de broeders Frederich, ridder, en Henne von Steyn 
verooren; die van Everdt von Hulszhusen en Wijnrich von Langenauw in groene was afgesleten.
regest_nummer 12781430 October 4
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoignen enz., beleent bij gelegenheid van zijn Blijde Inkomst Engelbrecht, 
graaf van Nassauw en Vyanden, heer van de Leck en Breda, 1e met diens goederen in Grymbergen en Londerseele enz. 
en ten 2e met Couroit en Fraisne in Waalsch Brabant.
regest_datering (Loeven).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 874). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 25591512 December 5
regest_beschrijving De graaf van Nassou, Vyenne en Cassenelleboghe, heer van Breda, Grimberghe etc., belooft 
Adrian, heer van Lodick, knaap, en Jehenne de Glismes, dochter van Grimberghe, zijn vrouw, 3200 pond benevens een 
rente van 400 pond jaarlijks uit het land van Breda om hen in staat te stellen het aandeel van Grimberghe te naasten, 
dat Jehennes broeder Jeorge voor dien prijs verkocht heeft aan Jehan, heer van Berghes, o.a. ter vermijding van de 
moeilijkheden, die hij zeker met Jehan van Berghe als heer van Grimberghe hebben zou, te oordeelen naar die, welke 
zij als heeren van Breda en Berghe dagelijks hebben.
regest_datering (Malines).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 875).
regest_nummer 2560-1512
regest_beschrijving Jonkvrouw Janne van Grijmbergen, zuster van Jorijs van Grijmbergen, verzoekt het Leenhof van 
Brabant(?) met toestemming van haar echtgenoot Adriaen van Reymerswael, heer Jan, heer van Bergen op Zoom, te 
dagvaarden in het proces over naasting van de heerlijkheid Grijmbergen, dezen door haar broeder verkocht.
regest_datering
regest_nb Concept (Inv.No. 875).
regest_nb De verkoopcondities waren blijkens den ouden Inventaris dd. 1512 Juli 13.
regest_nummer 25611513 Januari 15
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou en Vyenne, heer van Breda, Dyst, Grimberghen etc., machtigt mr. Laurens 
du Blioul om voor den Grooten Raad en voor den Raad van Brabant het onderpand in ontvangst te nemen van Adrian 
van Reimerswale en Jehenne van Grimbergen, heer en vrouwe van Lodick, voor de rente, groot 400 pond jaarlijks, en 
3200 pond eens, die hij hun op zekere voorwaarden heeft beloofd, en daarvoor van zijn kant de heerlijkheid Breda te 
verbinden.
regest_datering (Malines mil cincq cens et douze).
regest_nb Geïnsereerd in de akte dd. 1513 Januari 22 (Reg.No. 2563).
regest_nummer 25621513 Januari tusschen 15 en 22
regest_beschrijving Adrian de Remiswalle, ridder, en zijn vrouw Jehenne de Glimes van Grimberge, heer en vrouwe van
Lodick, verbinden voor den Grooten Raad al hun goederen voor de rente, groot 400 pond jaarlijks, en 3200 pond eens, 
die graaf Henry de Nassou, heer van Breda, hun heeft gegeven, en vragen condemnatie, waarmede mr. Laurens du 
Blioul, procureur van den graaf van Nassou, genoegen neemt.
regest_datering
regest_nb a) Geïnsereerd in de akte dd. 1513 Januari 22 (Reg.No. 2563).
regest_nb b) Afschrift dd. 1529 (Inv.No. 875).
regest_nummer 25631513 Januari 22
regest_beschrijving Maximilian en Charles, gezien de akten dd. 1513 Januari 15 en c. 20 (Reg. Nos. 2561 en 2562), hierin 
geïnsereerd, verleenen beide partijen akte van willige condemnatie.
regest_datering (Malines mil cincq cens et douze).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 875).
regest_nummer 27751529 September 10
regest_beschrijving X. stuurt hierbij ingesloten aan Engelbert du Blioul ) afschrift van hetgeen den .. Januari 1513 heeft 
plaats gehad voor den Raad van Brabant (Reg.No. 2562).
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 875).
regest_nummer 21981491 Maart 12
regest_beschrijving Engelbert, graaf van Nassou en Vianne, heer van Breda, eerste kamerling van den koning, 
stadhouder-generaal van Flandres, verkoopt aan Phillebert, heer van Veyre, genaamd la Mouche, kasteel en land van 
Couroit en Frane met recht van wederkoop voor 8000 rijnsche guldens, doch niet tijdens het leven van den kooper en, 
zoo deze binnen het jaar huwt, van diens vrouw, benevens een bedrag van niet hooger dan 1000 dergelijke guldens 
voor reparaties aan het kasteel.
regest_datering (Malines).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 876). Het zegel van graaf Engelbrecht verloren.
regest_nummer 27441526 November 29
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou, markies van Zenette enz., doet afstand van zijn recht van wederkoop van
de heerlijkheden Couroy en Frasne ten behoeve van Pierres, zoon van Philibert, heer van Veyre de Mont Saint Vairent, 
behalve wanneer deze sterft zonder nakomelingen in de rechte lijn, in welk geval de beide heerlijkheden 
terugkoopbaar zullen zijn voor 8000 rijnsche guldens benevens 2000 dergelijke guldens, eertijds toegestaan door 
graaf Engelbrecht voor reparaties, en 3000, die er thans worden bijgevoegd wegens bewezen diensten.
regest_datering (Grenade).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 876). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nb De som van 1000 gulden, voor reparatie toegestaan in den brief dd. 1491 Maart 12 (Reg.No. 2198), was in 
een thans zoekgeraakten brief dd. 1500 Augustus 15 met 1000 gulden verhoogd. Op de pliek staat, dat deze brief 
gecasseerd is, omdat René van Chalon, prins van Oranje, de heerlijkheid Couroy voor 10000 gulden heeft 
teruggekocht, waarvan er 9000 zijn betaald aan de kinderen van Adrien de Valdrey, heer van Courlaon, en Marguerite 
de Verey, zuster van wijlen Pierre de Verey, terwijl voor de overige 5000 een rente van 250 car. gld. jaarlijks op de 
heerlijkheid gevestigd is, losbaar met den penning 20. Verder wordt gelast, opheldering te vragen aan Jehan Strepen, 
die de bovenstaande akte heeft gedepescheerd, aangaande de passage over de 3000 gld.
regest_nummer 28041531 Maart 4
regest_beschrijving Charles, keizer etc., verleent Adrian de Waldrey, knaap, heer van Corlaon, als voogd van de 
kinderen van hem en zijn eerste vrouw, Marguerite de Veyrre, erfgenamen van Marguerites broeder Pierre de Veyrre, 
knaap, octrooi tot verkoop van de heerlijkheid Corroy in Brabant, tot afbetaling van schulden van den erflater.
regest_datering (Bruxelles mil cincq cens et trente selon le stil dudit Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 876). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 28701533 October 26
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou enz., ridder van de orde en groot kamerling van den keizer, machtigt zijn 
procureur, heer Laurens du Blioul, heer van le Sart, ridder, hem te vervangen bij het transport van het pandrecht van de
heerlijkheden Couroy en Fresne door de erfgenamen van Philibert de Verey aan Philibert de Sucre, ridder.
regest_datering (Blecterans).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 876). Met afgesleten zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 29761539 Januari 13
regest_beschrijving Phelipes, heer van Croy, hertog van Arschot, prins van Chimay, markies van Renty, graaf van 
Pourcéan, Beaulmont etc., heer van Chièvres, Avesnes, Lillers etc., kapitein-generaal, groot baljuw van Haynnault en 
eerste hoofd van de Financiën des keizers, voogd van Andrey de Succre, zoon van wijlen Philibert, machtigt zijn maître 
d'hôtel, Symon de Tisnacq, en zijn huisdienaar Anthoine de Maigny tot den verkoop aan René van Chalon, graaf van 
Nassou, prins van Orenges, heer van Breda, van de heerlijkheid Couroy, door graaf Enghelbart van Nassou verkocht 
aan wijlen den heer van Verey en thans eigendom van Andrey de Succre, aan wiens vader de heer van Courlaon het 
verkocht heeft, waarvoor zij 10000 rijnsche guldens zullen ontvangen.
regest_datering (Valenciennes).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 876). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 2795c 1530
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassau etc., geeft zijn zoon René, prins van Oraigne, de baronie van Grimberghes,
waarvan hij van heden af den titel mag voeren, en de heerlijkheid Rumpst, beide behoudens vruchtgebruik.
regest_datering
regest_nb Concept (Inv.No. 877).
regest_nummer 6951373 Januari 20
regest_beschrijving Wenceslaus van Behem, hertog, en Johanne, hertogin van Brabant enz., geven de gravin van 
Vianden het recht van het gemaal in alle landen, die zij van hen in leen houdt, waarvan evenwel de "meisniedelieden" 
van den hertog uitgezonderd zullen zijn.
regest_datering (tot Bruessel M CCC ende tweëntseventich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 878). Met zegel van den hertog en rest van dat der hertogin in bruine was.
regest_nummer 791298 Januari 20
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., eener-, en Godevaert, graaf van Vyanden, en Gerart van Aa, heeren 
van Grimbergen, anderzijds, maken een keur aangaande de "meisniedelieden" van beide partijen in elkanders gebied.
regest_datering (duysent CCende VII ende negentich des Maendaghs voer Sinte Pauwels dach).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1456 April 5 (Reg.No. 1735).
regest_nb Zie A. Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires des duchés de Brabant et de Limbourg et des Pays 
d'Outre-Meuse, 1910, I, no. 167.
regest_nummer 17351456 April 5
regest_beschrijving De hertog van Brabant gelast een ieder zich te houden aan de keur dd. 1298 Januari 6 (Reg.No. 78),
hierin opgenomen, welke hij bezegelt te zamen met Jan, graaf van Nassouw, Dyetze en Vyanden, heer van Breda en 
Grimbergen, en Philips van Glymes, ridder, medeheer van Grimbergen.
regest_datering
regest_nb Afschrift 15e eeuw (Inv.No. 879).
regest_nb Waarschijnlijk bezegelden de hertog en de beide heeren van Grimbergen een vidimus van de keur, welk 
vidimus blijkens het slot van het afschrift in 1405 December 1 gegeven werd door een zeker kapittel.
regest_nummer 20851481 November 18
regest_beschrijving Maximiliaen en Marie, hertogen van Oistrike enz., gelasten, op verzoek van Engelbrecht, graaf van 
Nassouw, heer van Breda etc., den deurwaarder van den Raad van Brabant de onder-amman, burgemeesters en 
schepenen van Bruessel te dagen om zich te verdedigen over het niet tijdig appelleeren van een uitspraak, inhoudende
last tot in vrijheidstelling van Jan van der Groelst en zijn zoon.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 880). Met geschonden zegel van den oorkonder met contrazegel in roode was.
regest_nummer 13021432 Juni 20
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regest_beschrijving Schepenen en raad van Mechelen verzoeken den graaf van Nassou 1e aan zekere inwoners hunner 
stad de boeten kwijt te schelden, hun opgelegd wegens een misdrijf, begaan in het land van Grimbergen, omdat het 
de stad Bruessel aanleiding zou geven, zich met de uitoefening van de rechtsmacht in genoemd land te bemoeien; 2e 
zich met de stad op den hertog te beroepen in zake een geschil tusschen Mechelen en Bruessel over dezelfde 
rechtsmacht, waardoor het oude landrecht, geheeten "der Divisen Recht", geldende voor Mechelen en het land van 
Grimbergen, bedreigd wordt, en berichten den graaf ten slotte, dat allen, die gevonnisd zijn naar aanleiding van de 
geschillen tusschen de stad en Antwerpen, door beide van vervolging zijn ontslagen, dus ook Henric van Ringelberch.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 881). Het sluitzegel verloren.
regest_nb Uit een stuk in de coll. Havermans No. 20 op het Gemeentearchief te Breda blijkt, dat deze brief en de nos. 
1304 en 1305 van het jaar 1432 zijn.
regest_nummer 13041432 September 15
regest_beschrijving Commungmeesters, schepenen en raad van de stad Mechelen verzoeken den graaf van Nassouw 
en Vianden, heer van de Leck en Breda, nogmaals er bij de stad Bruessel op aan te dringen, dat het verbod voor de 
inwoners van Grymberghen, om levensmiddelen naar Mechelen te brengen en de poorters te betalen, wat zij hun 
schuldig zijn, opgeheven worde.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 881).
regest_nummer 30701542 December 15
regest_beschrijving De drost van Grijmbergen verzoekt den raad van den prins van Oraengiën te Breda, hem bij den 
prins om verschillende redenen te excuseeren van het binnen 8 dagen rekening komen doen van de administratie van 
het drostschap op straffe van ontslag, met belofte voor Lichtmis e.k. rekening te zullen komen doen over twee jaar.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 882).
regest_nummer 681292 November 8
regest_beschrijving Godefraes, graaf van Vianne, heer van Corait, Peruweis en Grembergen, en zijn zoon Philippes 
verkoopen aan abt en convent van Notre Dame te Floreffe, de rechten, die hun in het geschil tusschen hen als heeren 
van Coruet eener-, en Guyon, graaf van Flandre, als markies van Namur anderzijds, over de grens van het rechtsgebied 
van den hof van Notre Dame in Botaing zijn toegewezen uit hoofde van hun advocatie, benevens de rechten, die zij 
van een dergelijken hof te Lees hadden als heeren van Peruweis en beloven de abdij haar hof en goederen te 
waarborgen ook in de stad Ardenelle, waarvan zij advocate zijn, met uitzondering van de rechten, die de schepenen 
hun garandeeren en eenige inkomsten uit de hoven te Bothain en Lees.
regest_datering (le semedi après le fiest de tous les Sains).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 883).
regest_nb Gedrukt in Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique X, p. 298. De datum luidt daar 
evenwel "mil et deus cens et quatrevintz et onze etc.", waardoor de akte ook bij Wauters VI, bl. 359 vermeld staat op 
het jaar 1291 November 3. Het stuk is afgedrukt uit een cartularium van de abdij te Floreffe.
regest_nummer 8951402 Augustus 29
regest_beschrijving Reynnart von Bergin, ridder, belooft slot en land van Corroit, hem door Symon, graaf van 
Spanheym en Vyanden, en (diens dochter) Elizabeth, hertogin in Beyeren, vrouwe van Grijmbergen, als ambt gegeven, 
getrouwelijk te zullen beheeren en jaarlijks rekening te doen tot weder opzeggens toe, waarvoor zij hem jaarlijks 
evenveel van het ambt geven zullen, als zij dat Wilhem gedaan hebben.
regest_datering (in die Decollationis Sancti Johannis Baptiste).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 884). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was. Hieraan vastgehecht de brief
dd. 1403 Juni 15 (Reg.No. 899).
regest_nummer 8981403 Mei
regest_beschrijving Symon, graaf van Sponheim en Vyanden, en zijn dochter Elizabet, hertogin-weduwe in Beyeren, 
maken heer Reynner von Bergen, ridder, ambtman van het ambt Corroid, waarvoor deze en zijn vrouw Johannete von 
Wedelgrait 1000 rijnsche guldens hebben betaald tegen een rente van 100 dergelijke guldens jaarlijks.
regest_datering (die Walpurgis virginis).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1403 Juni 15 (Reg.No. 899).
regest_nummer 8991403 Juni 15
regest_beschrijving Reynner von Bergen, ridder, en Johennethe von Wedelgrait beloven zich te zullen houden aan de 
voorwaarden, waarop hun het slot Corroit met bijbehooren als ambt gegeven is, en die omschreven zijn in den brief 
dd. 1403 Mei 1 (Reg.No. 898), hierin opgenomen.
regest_datering (ipsa die Sancti Viti et Modesti martyrium).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 884). Met de zegels der beide oorkonders, waarvan het eerste zeer geschonden, in groene 
was. Vastgehecht aan den brief dd. 1402 Augustus 29 (Reg.No. 895).
regest_nummer 2916c 1535
regest_beschrijving Englebert van Oyenbrugghe, stadhouder van de leenen in het land van Grimbergen, vraagt den 
prins van Oraignen hem het kasteleinschap te geven van het oude vervallen huis te Londerzeel, en tot bekostiging van 
het onderhoud, dat duur zal zijn, de weide, geheeten de Hofensels, en het hooi uit het vroon.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 885).
regest_nummer 3471342 Juni 25
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regest_beschrijving Wilhelmus van Dudillindorf, knaap, verbindt ten behoeve van Nycholaus van Keillin, knaap, 3 
molder rogge jaarlijks uit zijn goederen te Keillin, voor een schuld, groot 22 gouden schilden.
regest_datering (in crastino festi Nativitatis Beati Johannis Baptiste).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 886). Met weinig geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 14281440 Juni 19
regest_beschrijving De schout van Lovanium stelt ten overstaan van schepenen Johannes Blesere van Meldbroec in 
het bezit van alle onroerende goederen van Robertus van den Morter, zoon van heer Johannes, ridder, en van 
Wilhelmus van Meltbroec, Robertus' schoonzoon, gelegen in Londerssele, Malderen, Lippeloe en Calfort, wegens een 
schuld van 200 pond toursche grooten.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1460 Juli 21 (Reg.No. 1824).
regest_nb Aan het oorspr. waren vastgehecht de beide brieven dd. 1440 Juni 27 (Reg. Nos. 1429 en 1430).
regest_nummer 14291440 Juni 27
regest_beschrijving Johannes Blesere van Meldbroec draagt, na vonnis van schepenen van Lovanium, de goederen, 
hem toegewezen in den brief dd. 1440 Juni 19 (Reg.No. 1428), waaraan deze is vastgehecht, op aan den schout, 
aanwezig namens den hertog van Brabantia, waarna ze voor het verschuldigde bedrag worden verkocht aan 
Godefridus de Beringhen, Johannesz. van Filvordia.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1460 Juli 21 (Reg.No. 1824).
regest_nb Het oorspr. was vastgehecht aan dat van den brief dd. 1440 Juni 19 (Reg.No. 1428).
regest_nummer 14301440 Juni 27
regest_beschrijving Willelmus van Meltbroec belooft ten overstaan van schepenen van Lovanium, dat hij Godefridus 
van Beringhen, Johannesz. van Filfordia, altijd op diens aanmaning zal voldoen van de goederen, vermeld in de 
brieven dd. 1440 Juni 19 en 27, (Reg. nos. 1428 en 1492), waaraan deze is vastgehecht.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1460 Juli 21 (Reg.No. 1824).
regest_nb Het oorspr. was vastgehecht aan dat van den brief dd. 1440 Juni 19 (Reg.No. 1428).
regest_nummer 18241460 Juli 21
regest_beschrijving Andreas Nausnider en Arnoldus van Colonia, schepenen van Lovanium, geven vidimus van de 
brieven dd. 1440 Juni 19 en 27 (Reg. Nos. 1428-1430).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 887). De zegels van beide schepenen verloren.
regest_nummer 24811507 Augustus 12
regest_beschrijving Schepenen van den graaf van Nassouw in diens bank te Londerceele in het land van Grimbergen 
oorkonden, dat Willem Merte Joosz. en zijn vrouw Katheline Esterix Jans dochter eener-, en Jan van Vorspoele Jansz. 
met zijn vrouw Marie van Rode Jans dochter, moeder van Kathelyne anderzijds, in handen van den meier gezworen 
hebben, zich te zullen houden aan de huwelijksvoorwaarden, gemaakt door Willem en Kathelyne voornoemd voor 
den notaris mr. Matheus van Steenberghe.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 888). Met geschonden gemeen schepenzegel van Londerzeel.
regest_nummer 24651506 Januari 8
regest_beschrijving Matheus Steenberch, klerk in de diocees van Cameracum, notaris, instrumenteert, dat Willem 
Meerts en Kathelyne Esscherix huwelijksvoorwaarden maken, waarbij aan Kathelyne door Jan van Voerspoel en zijn 
vrouw Marie van Rode, moeder van Kathelyne, den pachthof ter Luyts te Londersele wordt toegezegd met 15 bunder 
land en een boomgaard, te aanvaarden na hun dood, onder afstand van aanspraken op de verdere nalatenschap.
regest_datering (Bouchoute op tslot, geleghen in de prochie van Meys des bisdoms van Camerijc duysent vijfhondert 
ende zesse inder neghender indictiën).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 888). Met signatuur van den notarisen met transfix dd. 1527 December 7 (Reg.No. 2758).
regest_nummer 27581527 December 7
regest_beschrijving De officiaal van Cameracum, resideerende te Bruxella, bevestigt de geldigheid van het instrument 
dd. 1506 Januari 8 (Reg.No. 2465), waardoor deze gestoken is, op verzoek van Georgius van Voerspoel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 888). Met zegel van den officiaal in groene was benevens zijn handteekening luidende A. 
Madoets.
regest_nummer 6761370 Augustus 20
regest_beschrijving Symon van Spanehem, graaf van Vianne, heer van Grimberghes en Coroit-le-Castiel, en zijn vrouw
Maria verkoopen aan hun oom Robiert van Namur, heer van Biaufort sur Moese en Ronay in Flandres, een rente, groot
100 guldens, die men francs noemt, jaarlijks, waarvoor zij Coroit, Frane en Grimberghes verbinden.
regest_datering
regest_nb Gelijktijdig afschrift op perkament (Inv.No. 889).
regest_nummer 17081454 December 28
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen, raad en ingezetenen van Breda oorkonden, dat jonker Johan, graaf 
van Nassouw, Dietz en Vyanden, heer van Breda, Grimberghen en Conrroit, voor het leenhof van Brabant heeft 
verkocht aan Margriete, natuurlijke dochter van heer Jan van Bourgoingnen, bisschop van Camerijck, graaf van 
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Camercijs, en van Clara van den Hoede, een erfrente, groot 60 rijnsche guldens jaarlijks, te vererven op haar broeder 
Philips en vervolgens op Jan, natuurlijken zoon van den bisschop en van Margriet Abseloens, te aanvaarden na den 
dood van den bisschop, gevestigd op Breda en Grimbergen en losbaar met den penning 18, en stellen zich borg.
regest_datering (duysent vierhondert vyff ende vijfftich nae gewoenheyt te scriven in den stiffte van Ludick).
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 890).
regest_nummer 20661480 Januari 12
regest_beschrijving Jan van Arkel, wisselaar te Breuessel, verklaart ontvangen te hebben van heer Imbrecht, graaf van 
Nassauwen, 684 rijnsche guldens.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 890).
regest_nummer 21141484 Mei 15
regest_beschrijving Anthonys, bastaard van Enghen, man van jonkvrouw Margriet van Bourgoingnen, natuurlijke 
dochter van wijlen Jan, bisschop van Camerijcke, verklaart ontvangen te hebben van Engelbrecht, graaf van 
Nassouwen, heer van Breda, 60 rijnsche guldens aan rente, den achterstal en het bedrag voor aflossing.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 890). Met opgedrukt zegel in roode was.
regest_nummer 27301525 vóór Mei 18
regest_beschrijving Margriete van den Abbeele, dochter van Jan en van Margriete, natuurlijke dochter van Jan van 
Bourgoingnen, in leven bisschop van Camerijcke, verzoekt den Raad van Brabant, den graaf van Nassouwen, heer van 
Breda en Grijmbergen, te gelasten, haar op haar kosten een authentiek duplicaat uit de leenregisters van Brabant te 
bezorgen van den rentebrief, groot 60 rijnsche guldens jaarlijks, door graaf Johan van Nassouwen verkocht aan 
vrouwe Margriete, haar moeder, waarvan zij wel een brief van de stad Breda heeft dd. 1454 December 28 (Reg.No. 
1708), doch niet den oorspronkelijken leenbrief van de vestiging der rente, waardoor zij geen uitbetaling kan 
verkrijgen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 890). Hieraan vastgehecht de brief dd. 1525 Mei 18 (Reg.No. 2731).
regest_nummer 27311525 Mei 18
regest_beschrijving De keizer gelast Jan van Ymmersseele, onder toezending van het rekest (Reg.No. 2730), hieraan 
vastgehecht, deze zaak te behandelen met andere raden van den graaf van Nassouwe, waarna het niet noodig zal zijn 
zich nog tot den Raad van Brabant te wenden.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 890).
regest_nummer 27451527 Januari 20
regest_beschrijving Jan van der Goten, procureur, beklaagt zich bij Henrick Montens, rentmeester van den graaf van 
Nassou, mede namens diens advocaat, Mr. Jasper Stijnen, over het uitblijven van antwoord aangaande de zaak, die 
Margriete van den Abelle begonnen is tegen den graaf wegens een rente van 60 goudguldens jaarlijks; hij herinnert 
zich, in de rekening over 1471/72 van den toenmaligen rentmeester van Grijmbergen, Claes Gouny, de aflossing onder 
de uitgaven verantwoord te hebben gezien met notitie, dat de graaf de kwitantie had, waarom hij het Hof een brief 
van garantie op diens erfgenamen heeft gevraagd; aan den anderen kant heeft hij bevonden, dazt in een dergelijk 
proces in 1478 of 1479 is aangevoerd, dat de rentmeester het geld voor de aflossing op den wissel had geconsigneerd, 
waarom hij extract uit genoemde rekening verzoekt.
regest_datering (Bruessel XVc XXVI stijl van Brabant).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 890).
regest_nummer 27461527 Februari 2
regest_beschrijving Jan van Hoilten schrijft aan Henrick Montens, rentmeester, en Claeus Vierlinck, griffier van den 
graaf van Nassou, dat mrs. Jasper Stijnen en Jan van der Ghoten, die te Mechelen zijn, vergeefs op antwoord uit Breda 
wachten, tot ontevredenheid mede van den audiencier; dat geen manier gevonden is tot daging van den zoon van den
rentmeester Goeny en dat zij bevonden hebben, dat de rentmeester indertijd het geld tot lossing van de bewuste 
rente op den wissel heeft gebracht, waarvan het in het jaar 1485 ten behoeve van graaf Engelbrecht door diens 
secretaris, mr. Gielis, is afgehaald.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 890).
regest_nummer 27471527 Februari 6
regest_beschrijving Jan van Hoilten vraagt, in opdracht van mr. Jan van der Ghoten en Jasper Stijnen, aan Henrick 
Montens, rentmeester, en Claeus Vierlinck, griffier van de Rekenkamer van den heer van Nassou, zoo mogelijk meer 
bescheiden te zenden aangaande de lossing van de rente, groot 60 rijnsche guldens jaarlijks, ten behoeve van de 
jonkvrouw van den Abeel, vóór Woensdag a.s., op welken dag de zaak voorkomt.
regest_datering (des Donderdaeghs VIa Februarii).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 890).
regest_nummer 27521527 April 17
regest_beschrijving Jan van der Goten, procureur, bericht mr. Claes Vierling, griffier van den graaf van Nassou te Breda,
dat de weduwe van Charles Bourgois in zake de rente, die zij beweert te hebben op het land van Breda, na het extract 
uit de rekening van wijlen Claes Goeny gezien te hebben, inzage van de rekening zelve heeft gevraagd, en verzoekt 
overzending, wanneer er tenminste niets in staat, dat tot hun nadeel zou strekken.
regest_datering (Bruessel anno XXVI voer Paesschen).
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regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 890).
regest_nummer 30431542 Maart 8
regest_beschrijving René van Chalon, prins van Oraengen enz., kamerling en ridder van de orde van den keizer, 
gouveneur en stadhouder-generaal van Hollandt, Zeelandt en Utrecht en van Bourgoignen, bewijst zijn natuurlijken 
broeder Alexius 700 carolusguldens van de 1200 jaarlijks, losbaar met den penning 18, die hij hem na het overlijden 
van hun vader beloofd heeft en waarvan hij hem de resteerende 500 op de heerlijkheden Courroy en Fraesnes 
bewezen heeft, op 69 gemeten land in den graaf Heinrijcx polder bij Steenbergen voor 277 gulden en de overige 423 
op een even groote rente uit de Hooge Zwaluwe, Dobbelmonde, Aelmonde, Drijmmelen, Standthuysen, Twintichoven 
en de visscherij aldaar, en dit naar aanleiding van het voorgenomen huwelijk van zijn broeder Alexius met Guillemine 
van Brochorst en op voorwaarde, dat alles bij kinderloos overlijden aan hem en zijn erven terugkomt.
regest_datering (Bruessel, Ludicx).
regest_nb Authentiek gelijktijdig afschrift (Inv.No. 891).
regest_nb Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1542 December 24 (Reg.No. 3071), waarvan een afschrift op 
hetzelfde blad als het boven beschrevene.
regest_nummer 30711542 December 24
regest_beschrijving Kaerle, Roomsch keizer enz., verleent René van Chalon, prins van Oraangnen enz., de door dezen 
aan het Leenhof van Hollandt gevraagde toestemming tot vestiging van een rente, groot 422 carolusguldens jaarlijks 
op de heerlijkheden, vermeld in den brief dd. 1542 Maart 8 (Reg.No. 3043), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Authentiek gelijktijdig afschrift op hetzelfde stuk papier als de brief dd. 1542 Maart 8 (Inv.No. 891).
regest_nummer 8081391 Augustus 30
regest_beschrijving Jehan de Namur, heer van Winendale en Quakebeke, arbiter tusschen zijn neef, den graaf van 
Spanheim en Viane, en diens vrouw eener-, en hun tante, vrouwe de Rosnay, weduwe van Robert de Namur, 
anderzijds, in hun geschil over verschillende wederzijdsche vorderingen, waaronder een schuldbrief, groot 1000 
gulden, ten laste van eerstgenoemde partij en gevestigd op Coroit, doet uitspraak in dien zin, dat bijderzijds 
vorderingen tegen elkaar worden gekwiteerd.
regest_datering (Namur).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 892). Met rest van het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 18361461 Februari 9
regest_beschrijving Claus van Sinte Guericx, raad en kamerling van den hertog van Bourgoigne, Brabant etc., en Jan 
zijn zoon, ridders, verklaren ontvangen te hebben van Johan, graaf van Nassauw, Vyanden en Dyetz, heer van Breda 
etc., 400 rijnsche guldens ter aflossing van een rente, groot 222 dergelijke guldens 4 1/3 stuiver jaarlijks, die zij en Jans 
overleden vrouw, Jehanne Dautun, hadden uit het land van Grimbergen en Couroyt.
regest_datering (duyssent vierhondert ende tsestich nae gewoente 'sHoefs vazn Camerijck).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 893). Met geschonden zegel van Jan van Sinte Guericx in roode was, dat van Claus verloren.
regest_nummer 20911482 December 8
regest_beschrijving Jan van Hoern, postulaat van de kerk van Ludick als principaal, en Lodewijck Pynnock, heer van 
Velpe en van de Horst, ridder, Jan Wittham, heer van Houtvenne, Raes van Warus, heer van Vorus in Osingh etc., en 
Claes van Cortenbach als borgen, oorkonden, dat Jan van Hoern belooft de rente, groot, 232½ rijnsche gulden jaarlijks,
waarvoor heer Ingelbrecht, graaf van Nassou, heer van Breda, Grymbergen etc., ridder, zijn land van Grymbergen 
verbonden heeft ten behoeve van heer Philips, natuurlijken zoon van wijlen den bisschop van Camerijcke, ridder, 
binnen 3 jaar te lossen, waarover hij hem binnen een maand een brief zal geven, waarin hij zelve benevens heer Jan 
van Montfort, heer van Vroenenbroeck etc., heer Willem van Vloedorp, voorgd van Remoingne, heer Willem van 
Vloedorp, heer van Talenbroeck en Loyt, en heer Willem van Danenrode, heer van Halen etc., gezamenlijk beloven 
binnen 3 jaar 4000 rijnsche guldens te betalen tot aflossing van de rente.
regest_datering
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 894). In dezelfde katern de afschriften dd. 1484 April 19 en 22 en Mei 1, 1490 
Augustus 18 en 1494 October 21 (Reg. Nos. 2109, 2111, 2113, 2192 en 2246).
regest_nummer 21921490 Augustus 18
regest_beschrijving Gezworenen, raad en gemeente van Liège beloven te betalen aan den graaf van Nassou en Vyenne
10000 goudguldens ter vergoeding van de schade, die hij en zijn onderdanen geleden hebben door het krijgsvolk van 
Arenberch, dat te Liège in garnizoen was, en wel uit den wijnaccijns.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 894). Geschreven in dezelfde katern als het afschrift dd. 1482 December 8, (Reg.No. 2091).
regest_nummer 22461494 October 21
regest_beschrijving Jan van Hegen, Dederich Mangelman en Arnolt van Diverhaigen, leenmannen van Millen, 
oorkonden, dat Dederich van Hegen verklaard heeft, dat de goederen, die hij van zijn oom Daem Swertscheyde heeft 
geërfd, verbonden blijven voor den borgtocht ten behoeve van den heer van Nassou, heer van Bredae, zooals dat 
tijdens het leven van zijn oom was.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 894). Geschreven in dezelfde katern als het afschrift dd. 1482 December 8 (Reg.No. 2091).
regest_nummer 2276-1496
regest_beschrijving Joes Rogge, echtgenoot van Lijsbet van Stalle, eerder weduwe van Jan de Kempener, verzoekt het 
Leenhof (van Diest) om de bedezetters te verbieden schot en lot te eischen van 11½ zak rogge, die hij in leen heeft van 
de heeren van Grimberghe, en die als leengoed vrij zijn van lasten.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 895). Op de rugzijde notities aangaande de schuld van den hertog van Gulik aan 
Maria van Loon, gravin-weduwe van Nassau.
regest_nummer 16841453 Juni 21
regest_beschrijving Johan van der Marck, heer van Arenberch en Pere etc., erfvoogd van Haspengauwe, verklaart, dat 
heer Johan van Heynsberch, bisschop van Luydich enz., graaf van Loen, hem 4600 rijnsche guldens betaald heeft in 
mindering van de koopsom voor de heerlijkheid Lummen, benevens 1000 rijnsche guldens van de 3000, die Johan van 
der Marck uit Lummen schuldig was aan Adam van Guegehoyven, heer van Gorssem etc., en 450 aan mr. Willem van 
Hamell, schepen van Vliedermaill, door welke bedragen de meierij, breuken, pondgeld en lijfkeuren, geheeten 
"mortemains", die verpand waren, afgelost zijn.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 897). Met de zegels van den oorkonder en de leenmannen van Loon: Willem van 
Ordinghen, heer van Warme, Daym van Gueghoyven en mr. Willem van Hamell, in bruine was, dat van Ordinghen 
geschonden; het zegel van Mathijs van der Straiten, landcommandeur van de balije van den Biesen, verloren.
regest_nummer 16851453 Juni 23
regest_beschrijving Jan van Heynsbergh, bisschop van Ludick enz., en Johan van der Marck, heer van Arenberghe, Peer
etc., erfvoogd van Haspegauw, maken een contract over den verkoop van de heerlijkheid Lumpmen door den laatste 
aan den eerste.
regest_datering
regest_nb Oorspr. in duplo (Inv.No. 897).
regest_nb a) Met geheim zegel van den oorkonder in roode, de zegels van Johan van der Marck, Willem van Alfteren, 
heer van Hamel, ridder, Willem van Ardingen, heer van Warme, Adam van Kerchem, Johan van Grevenbroeck, Geert 
van den Edelbampde, Willem van Malle en meier en schepenen van de bank buiten Lummen, mede voor schout en 
schepenen daar binnen, in groene was en geschonden; de zegels van Willem Cannarts, stadhouder, Stas van Streels, 
heer van Elch, ridders, Karle van der Rivieren, heer van Heere en Hermale, Adam van Guedechoven, heer van Gorssem,
Hozemont en Thienes, Goeswijn van Wydoye, Henric van Grevenbroeck, Lodewijc van Aelst, Willem Mobben, Dieric 
van Cyney en Willem van Hamel verloren.
regest_nb b) Met de zegels van Johan van der Marck, Willem van Alfteren, Willem van Ardingen, Adam van Kerchem, 
Willem Mobben, Dieric van Cyney, Willem van Malle en meier en schepenen, min of meer geschonden, de overige 
verloren.
regest_nummer 16861453 Juli 20
regest_beschrijving Daem van Gueghoyven, heer van Hozemont, Tienst, Gorssem etc., verklaart ontvangen te hebben 
van heer Johan, bisschop van Ludich enz., heer van Lumpen, 2000 rijnsche guldens in mindering van het totale bedrag,
hem na overdracht door Floris van Boschhuysen verschuldigd uit de heerlijkheid Lummen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 897). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 17701457 Augustus 13
regest_beschrijving Lodewijck van Bourbon, elect van Ludick enz., graaf van Loyn, oorkondt, dat Fastre Bare Surlet 
voor hem en leenmannen van Loyn heeft verklaard, dat heer Johan van Loyn, heer van Heynsberg, Millen, Steyn en 
Lumpmen, de rente, groot 340 rijnsche guldens jaarlijks, die deze hem schuldig was uit de heerlijkheid Lumpmen, 
heeft afgelost.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 897). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 15131445 December 27
regest_beschrijving Johan van Heynsbergh, bisschop van Ludick enz., beleent Stasse Chabot, heer van Ommesay, met 
een losrente, groot 300 rijnsche guldens jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheid Lummen, na opdracht door Johan van 
der Marck, erfvoogd van Haspegou, heer van Arenbergh, Lummen etc.
regest_datering (dusent vierhondert sessindveertich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 898). De zegels van Johan van Heynsbergh, Johan van der Marck en Henrick Dessener, 
leenman van Loon, verloren; rest van dat van Daem van Papenhoeven, kanunnik van St. Paulus te Luik; de zegels van 
Willem van Malle, kanunnik van St. Maarten aldaar en van St. Servaas te Maastricht, Willem van Ordingen, Henrick van
Galen, leenman, en Henrick van der Tachien, schout en leenman, in bruine was, min of meer geschonden. Met transfix 
dd. 1449 September 14 (Reg.No. 1619).
regest_nummer 16191449 September 14
regest_beschrijving Johan van Heynsberg, bisschop van Ludick enz., oorkondt, dat Johan van der Marck, erfvoogd van 
Haspengouwe, heer van Arenberg, Lommen etc., boven de hoofdsom van de rente, vermeld in den brief dd. 1446 
December 27 (Reg.No. 1513), waardoor deze gestoken is, nog 400 rijnsche guldens heeft ontvangen van Eustasse 
Chabot, schout van Ludick, terwijl de rente en de voorwaarden dezelfde gebleven zijn.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 898). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 19641473 December 4
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regest_beschrijving Lodowyck van Bourbon, bisschop van Ludick, graaf van Loyn, gelast, op verzoek van Johan, graaf 
van Nassauwe en Vyande, heer van Breda, Herman van Mettichoven, stadhouder van zijn Loensche leenen, om met 
twee leenmannen zich te begeven naar heer Willem van der Marck, zoon tot Arenberg en heer van Lumpmen, of diens 
echtgenoote, en betaling binnen 15 dagen te eischen van den achterstal van de rente, groot 250 rijnsche guldens 
jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheid Lumpmen.
regest_datering (Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 899). Het zegel van den oorkonder verloren. Met transfix dd. 1473 December 22 (Reg.No. 
1965).
regest_nummer 19651473 December 22
regest_beschrijving Herman van Mettecoven, stadhouder in het Loensche leengerecht, bericht Lodewijk van Bourbon, 
graaf van Loen, dat hij de commissie, vermeld in den brief dd. 1473 December 4 (Reg.No. 1964), waardoor deze 
gestoken is, heeft uitgevoerd.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 899). Het zegel van den oorkonder en van de leenmannen, Jan van Kriekenbeke en Michiel 
van Bolgery, verloren.
regest_nummer 15271446 Augustus 20
regest_beschrijving Jan van der Marck, heer van Arenberch, ter Nuwerborch, Lummen etc., verkoopt aan Floreys van 
Boschuyse het kasteleinschap van zijn slot te Lummen als erfleen benevens 63 rijnsche guldens jaarlijks uit de renten 
der heerlijkheid.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 900). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was. Met twee transfixen dd. 
1446 December 22 en 1447 October 13 (Reg. Nos. 1543 en 1572). De transfixen zijn losgeraakt.
regest_nummer 15281446 Augustus 20
regest_beschrijving Jan van der Marck, heer van Arenberch, Nuwerborch, Lummen etc., belooft Floreys van 
Boschuysen, aan wien hij het kasteleinschap van het slot van Lummen als erfleen verkocht heeft, vóór Kerstmis e.k. 
voor den bisschop van Ludick, aan wien de heerlijkheid Lummen leenroerig is, en diens mannen van leen op zijn 
kosten in het bezit daarvan te zullen doen bevestigen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 900). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 15291446 Augustus 28
regest_beschrijving Jan van der Marcken, heer van Aremberg en Lummen, oorkondt, dat zijn meier, drossaard en 
rentmeesters in de heerlijkheid Lummen Florijs van Boschuysen, aan wien hij het kasteleinschap heeft verkocht, bij 
brieven hulp en betaling zullen beloven, bij weigering waarvan zij vervangen zullen worden; voorts verleent hij Florijs 
van Boschuysen het jachtrecht aldaar.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 900). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 15431446 December 22
regest_beschrijving Johan van Heynsberch, bisschop van Ludick enz., bevestigt den verkoop van het burggraafschap 
van het slot te Lummen, benevens 63 rijnsche guldens jaarlijks en beleent er Florijs van Busschuysen mede na 
opdracht door Jan van der Marck, erfvoogd van Haspengauwe, heer van Arburgh en Lummen, naar den inhoud van de 
beide brieven dd. 1446 Augustus 20 (Reg. Nos. 1527 en 1528), door den eersten waarvan deze gestoken is, onder 
voorbehoud, dat het niet van den heer van Lummen te leen gehouden zal worden en dat Jan van der Marck het kan 
lossen met 2000 rijnsche guldens.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 900). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 15721447 October 13
regest_beschrijving Johan van Heynsberch, bisschop van Ludich enz., beleent Heynrick van Galen als man en voogd 
van jonkvrouw Katheryne van Alfteren met het kasteleinschap van het slot van Lummen, zooals dat beschreven wordt 
in den brief dd. 1446 Augustus 20 (Reg.No. 1527), waardoor deze gestoken is, na opdracht door Florijs van Buschusen, 
die het hem, met medeweten van Johan van der Marke, erfvoogd van Haspengauwe, heer van Arberg, Nuwerberg, 
Lummen en Peer, verkocht heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 900). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 9561408 October 20
regest_beschrijving Willem van Brederode, heer van Steyn en de Merweyde, verpandt Gherart van Pietershem, knaap, 
het slot van Steyn op de hierin omschreven voorwaarden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 901). Met de zegels van Willem van Brederode en Gherart van Pietershem in groene was en 
geschonden.
regest_nb Het stuk is een chirograaf.
regest_nummer 9571408 October 21
regest_beschrijving Gherart van Pietershem, knaap, belooft Willam van Brederode, heer van Steyn en de Merwede, de 
heerlijkheid Steyn, die hij in pand heeft, terug te zullen geven na ontvangst van 3000 rijnsche guldens hoofdgeld 
benevens 300 dergelijke guldens handgeld, alles volgens de chirograaf, die ieder van hen aangaande de verpanding 
heeft.



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 513

regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 901). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 9861411 Juli 17
regest_beschrijving Hertog Johan van Beyeren, elect van Ludic, oorkondt, dat Willem van Brederoide en zijn vrouw 
Margriete van Steyn aan Gerijt van Petershem voor telkens 3 jaar hebben verpand de heerlijkheid Steyn met de wieren 
tot Redekem, waarvan Margrietes zusters Katharina en Johanne eveneens afstand zullen doen, losbaar, mede door de 
zusters, na 3 jaar met 750000 rijnsche guldens, en beleent Gerijt van Petershem daarmede.
regest_datering (in onsen palayse tot Ludijck).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 902). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 10441415 December 27
regest_beschrijving Johannes, hertog van Bavaria, elect van Leodium, graaf van Los, oorkondt, dat Wilhelmus van 
Breyroede den 29en December 1414 te Leodium voor leenmannen van Mazelant de burcht Steyn met bijbehooren aan 
hem heeft opgedragen en er vervolgens door hem als graaf van Los mede beleend is.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo sextodecimo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 903). Met zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 13311435 Februari 6
regest_beschrijving Johan, bisschop van Ludic enz., beleent als graaf van Loen Willem van Brederode, man van zijn 
nicht Margriete, vrouwe van Steyn, met het huis en slot van Steyn.
regest_datering (des neisten Sondaigs na onser Liever Vrouwen dach Licmisse dat men sprict in Latynen Purificacio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 904). Met zegel van den oorkonder in roode was met contrazegel.
regest_nummer 15911448 Juni 16
regest_beschrijving Willem van Brederoide en Margareta van der Merwede, heer en vrouwe van Steyn, verpanden 
heer Johan van Heynsberch, bisschop van Ludick enz., graaf van Loen enz., slot en land van Steyn, zooals diens vader 
het had, nadat Gerrit van Petersheym het hem had overgedragen, met de voorwaarde, dat heer Johan na een jaar kan 
kiezen, of hij het erfelijk behouden wil voor 6000 gulden eens en 100 jaarlijks, zoolang Margareta van Brederode leeft, 
met een vergoeding van 1500 rijnsche guldens voor het afkoopen van de aanspraken van Petersheym, dan wel of hij 
het terug wil geven.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 905). Met de zegels van Willem en Margareta van Brederode in roode was, waarvan het 
tweede zeer geschonden, die van Steven van Lyeck den ouden, Gotschalck van Vurde, Steven van Lyeck Jr. en Sander 
van Vosshem in groene was; dat van Johan van Lyeck Stevensz. verloren.
regest_nummer 15921448 Juni 16
regest_beschrijving Johan van Heynsbergh, bisschop van Ludick, enz., graaf van Loyn enz., neemt slot en land van 
Steyn van Willem en Margareta van Brederode en De Marweyde in pand op de voorwaarden, met hen 
overeengekomen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 905). Met geschonden zegel van Johan van Heynsbergh in roode, die van Steven van Lyeck 
Sr., Gotschalck van Voirde, Johan en Steven van Lyeck, gebroeders, en Sander van Voshem in groene was.
regest_nummer 16381450 Augustus 1
regest_beschrijving Roprecht, heer van Grevenbroick en Hamont, drossaard van Stockhem, stadhouder van heer 
Johan van Heinsberch, bisschop van Ludick enz., graaf van Loen, en Loensche mannen van leen oorkonden, dat 
vrouwe Johanna van der Merweyden en Steyne, vrouwe van Gerdijngen, echtgenoote van Claiss van der Hoyven, heeft
opgedragen de aanspraken, die zij op de heerlijkheid Steyn heeft gekregen door overlijden van haar zuster, Margareta 
van Brederode, waarna de stadhouder heer Johan van Heinsberch met de heerlijkheid heeft beleend.
regest_datering (Stockhem).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 906). Met geschonden zegels van Roprecht, heer van Grevenbroick, Nyckolaus Tatter, 
priester, Goerdt van Vlodorp, heer van Leut, Mertijn van Bockhoyven en Renerus Bornman, leenmannen, in groene 
was; dat van Mertijn van Bochkoyven zeer, de andere weinig geschonden.
regest_nb Gedrukt bij M.J. Wolters, Notice historique sur les anciens seigneurs de Steyn et de Pietersheim, 1854, bl. 31.
regest_nummer 16761452 Juli 31
regest_beschrijving Clais van der Hoyven en zijn vrouw Johanna van der Merweyden, vrouwe van Gerdinghen, 
verklaren, dat de 1600 rijnsche guldens, die wijlen heer Johan van Loen, heer van gulich, Heinsberch en Lewenberg, 
schuldig was aan Johanna's eersten man, heer Daniell Hoyn, ridder, tijdens diens leven zijn betaald, en schelden die 
zijn erven en degenen, die zich in een brief dd. 1424 December 1 borg hebben gesteld, op deze wijze kwijt, omdat zij de 
schuldbekentenis verloren heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 906). Met geschonden zegel s van de beide oorkonders en van Goerdt Bulner en Johan 
Dwyngelant in groene was.
regest_nummer 16771452 Juli 31
regest_beschrijving Geryt van Serayn, erfpanetier van het bisdom Ludick, stadhouder van heer Johan van 
Heinsbergen, bisschop van Ludick en graaf van Loen, voor diens Loensche en Maeslandsche leenen, beleent den 
bisschop met de heerlijkheid Steyn na opdracht door Johanna van der Merweyden, vrouwe van Gerdinghen, 
echtgenoote van Clais van der Hoyven.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 906). Met de zegels van den stadhouder en van Johan Koperdrait en Mertijn Putmans, 
mede voor Gerit van Roidacker en Heyne Pyper, leenmannen, en van Clais van der Hoyven en Johanna van der 
Merweyden in groene was, de eerste twee geschonden.
regest_nb Gedrukt bij M.J. Wolters, a.w., bl. 35.
regest_nummer 17041454 October 8
regest_beschrijving Henric van Diest, heer van der Rivieren, ridder, doet ten behoeve van heer Johan van Loen, 
bisschop van Ludick enz., graaf van Loen, afstand van de aanspraken, die hij heeft gekregen op de heerlijkheid Steyn, 
na overlijden van zijn zuster Marie, in leven vrouw van Gheert van Petershem, aan wien Willem van Brederode de 
heerlijkheid heeft verpand.
regest_datering (Dyest).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 907). Het zegel van den oorkonder in roode was verloren, die van Daem van Gudeghoven in
groene, en Willem van Ordinghen in roode was, geschonden.
regest_nummer 17761457 October 1
regest_beschrijving Henric van Dyest, heer van der Ryvieren, ridder, bevestigt den afstand van zijn aanspraken op de 
heerlijkheid Steyn, eertijds door hem gedaan ten behoeve van heer Johan van Loen, heer van Heynsberghe, Millen, 
Steyn en Lumpnen.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 907). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was; die van Daem van 
Gudeghoven, drossaard van het land van Loon, en Willem van Ordingen verloren.
regest_nummer 18401461, vóór October 8
regest_beschrijving Aart van Elen bericht Dierick Wolff te Triecht, dat hij niet te zamen met Jan Hoen van den Brueck 
en met de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw over de aanspraken op zekere goederen van den jonker van 
Nassouwen te Triecht wil komen spreken, daar alleen zijn vrouw aanspraken heeft, die zij, wanneer geen schikking 
gevonden wordt, zullen verkoopen.
regest_datering (tot Brede).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 908). Met afgesleten sluitzegel in groene was. Hierbij twee stukjes papier, waarop
eenige aanteekeningen, o.a. dat Jan Hoen voogd is van genoemde kinderen, waarvan de vader Joris van den Anstelen 
was en de moeder Cecylie, oudste dochter van Johanna van de Merwede, hertrouwd met Aart Elen. Op een der 
stukken staat als datum: 8 October 1461.
regest_nummer 18501462 September 24
regest_beschrijving Wilhem van Loyn, heer van Guilch, graaf van Blanckenheim etc., verklaart ontvangen te hebben 
van zijn zwager Johan, graaf van Nassouwe, 800 rijnsche guldens in mindering van 1500 dergelijke guldens, die hem 
toekomen voor zijn aandeel in de heerlijkheden Steyn, Lumpmen en Merchena, dat hij gekregen heeft van zijn 
"zwager" en zijn moei, graaf en gravin van Weede.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 909). Met rest van het opgedrukte zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 18641463 September 23
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw etc., belooft vrouwe Janne van der Merweden, dochter tot Steyn en 
vrouwe van Gerdingen, een lijfrente, groot 20 rijnsche guldens jaarlijks, te betalen in ruil voor haar afstand van 
aanspraken op de heerlijkheid Steyn.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 910).
regest_nummer 18741464 Maart 5
regest_beschrijving Jehen van der Merweyden, dochter tot Steyn en vrouwe van Gherdingen, verklaart ontvangen te 
hebben van Johan, graaf van Nassouwen, Vianden en Dietz, heer van Breda, 20 rijnsche guldens als termijn van een 
lijfrente, vervallen op 2 Februari 1464.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 910). Met opgedrukt zegel van de oorkondster in groene was.
regest_nummer 18651463 September 23
regest_beschrijving Johanna van der Merwede, dochter tot Steyn, vrouwe van Gheerdingen, doet ten behoeve van 
Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dietze, heer van Breda, voor hemzelve en als voogd van zijn vrouw, Marie van 
Loen, en zijn schoonzuster, jonkvrouw Jacop, afstand van haar aanspraken op de heerlijkheid Steyn op voorwaarde, 
dat haar de lijfrente, groot 20 rijnsche guldens jaarlijks, haar beloofd door Johan van Heynsbergh, wordt uitbetaald.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 910). De zegels van Johanna van der Merwede en van Claes van Aelsdorp verloren.
regest_nummer 10021413 April 11
regest_beschrijving Johan, Walraven en Willem, gebroeders, heeren van Brederode, Genp, Steyn en de Merweyde, 
oorkonden, dat zij de heerlijkheid Genp en wat zij verder van hun moeder geërfd hebben, ongescheiden zullen 
bezitten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 911). Met de zegels van Johan en Willem van Brederode in groene was, dat van Walraven 
verloren.
regest_nummer 10051413 September 28
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regest_beschrijving Johan van Loen en Margriete, heer en vrouwe van Hensberch, Ghennip en Lewenberch, Johan van 
Brederode, heer van Ghennip, Walraven, heer van Brederode en Ghennip, en Willam van Brederode, heer van 
Ghennip, Steyn en de Merwede, komen overeen, dat de beide eersten hun slot Lonensteyn in de stad Ghennip zullen 
afbreken en in plaats daarvan in overleg met de anderen het huis ten Hage in de heerlijkheid Ghennip zullen 
versterken, dat Margriete den molen te Ghennip, den hof te Brakel en wat zij verder als ouderlijk erfdeel heeft 
gekregen, wederom in zal brengen, en Johan van Loen 1∕4 van de schuld, die wijlen Johanna van Brederode en 
Ghennip, zijn (schoon)zuster had, betalen zal, waarvoor hij met de drie anderen gelijkelijk de heerlijkheid Ghennip 
bezitten zal, welke bij kinderloos overlijden der Brederodes zal vererven op zijn oudsten en zijn middelsten zoon, 
Johan van Loen en Willem, graaf van Blanckenhem.
regest_datering (op Sinte Michiels avont).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 911). Met de zegels van Willem van Loen, graaf van Blanckenhem, en Willem van Brederode 
in groene was, waarvan het laatste geschonden; die van Johan van Loen, zijn zoon Johan en Johan en Walraven van 
Brederode verloren.
regest_nummer 10251415 Maart 4
regest_beschrijving Johan van Loen, heer van Heynsbergh, Genp en Lewenbergh, en zijn vrouw Margrete beloven het 
vierdedeel van de stad Genp en het slot die Hage aldaar, dat Wilhem van Brederode, heer van Steyne, en zijn vrouw 
Margete hun verpand hebben, te zullen teruggeven na ontvangst van 4000 rijnsche guldens van Wilhem of zijn 
broeders Johan en Walraven van Brederode.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 912). De zegels van Johan van Loenen zijn zoons Johan van Heynsberg en Wilhem, graaf van
Blankenheim, verloren, dat van zijn vrouw Margrete in groene was en afgescheurd.
regest_nummer 871303 November 30
regest_beschrijving Johannes, hertog van Brabantia enz., verklaart, dat hij, zooals bij onderzoek gebleken is, geen 
enkel recht heeft op de hooge heerlijkheid, die Johannes van Merewijck aldaar en te Empel bezit.
regest_datering (die Beati Andree apostoli).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1311 November 6 (Reg.No. 114).
regest_nummer 1141311 November 6
regest_beschrijving De prior van het Predikheerenklooster te Novimagum geeft vidimus van den brief dd. 1303 
November 30 (Reg.No. 87).
regest_datering (Sabbato post festum Omnium Sanctorum).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 913). Met geschonden priorszegel in groene was.
regest_nummer 11651422 April 22
regest_beschrijving Jan de Vrieze verklaart, dat de 200 hollandsche schilden, die Dieric Jacopsz. van Amsterdamme en 
Jan van Alphen hem volgens bezegelden brief schuldig zijn, jonker Willem van Breerode, heer van Gennep, Steyn en de
Marweyde, toekomen, en belooft die te zullen aftrekken van de 1100 kronen, die deze hem schuldig is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 914). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 12051424 Mei 6
regest_beschrijving Lodewijck, heer van Moerkercke, ridder, belooft Willem en Margriete van Brederode, heer en 
vrouw van Steyn, zijn zwager en zuster, voor het goed ter Merweyde te zullen betalen 16 keer de gemiddelde 
opbrengst per jaar, berekend over 12 jaar, nadat een begin gemaakt zal zijn met de bedijking, in mindering waarvan hij 
reeds nu 1000 kronen betaalt en op voorwaarde, dat hij voor de betaling van het overige uitstel krijgt tot 2 jaar, nadat 
het land bedijkt zal zijn en vruchten zal dragen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 914). Met de zegels van den oorkonder en zijn neven Geraerd vazn Aexpoele en Jan van 
Seelis in roode was, weinig geschonden.
regest_nummer 14511441 Maart 28
regest_beschrijving Burgemeesters, gezworenen en raad van Tricht oorkonden op verzoek van Willem van Brederode, 
heer van Steyn, dat Aert van Chievel, knaap, voogd van het land van Valkenborch, en Engelbrecht van den Brueck 
onder eede verklaard hebben, dat de heer van Moerkerken bij den koop van de heerlijkheid van de Marweide beloofd 
heeft aan de erfgenamen van Johan die Vriese te betalen, hetgeen Willem van Brederode dezen schuldig was uit de 
genoemde heerlijkheid.
regest_datering (nae costume s'Hoofs van Ludick).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1442 Januari 14 (Reg.No. 1461).
regest_nummer 14611442 Januari 14
regest_beschrijving Dirc van Wassener, protonotarius van den pauselijken stoel, proost van St. Johan te Utrecht, van 
Westvrieslant en van Leyen, pastoor van Haerlem, heer van Mydrecht en Wilnes, geeft vidimus van den brief dd. 1441 
Maart 28 (Reg.No. 1451).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 914). Met zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 14751443 Februari 15
regest_beschrijving Hildegonde Willem Witmansz. weduwe en Jacop die Vryese Jansz. beloven jonker Willem van 
Brederode, heer van Stein, en zijn vrouw, jonkvrouw Margriete van der Marweede, niet te zullen lastig vallen naar 
aanleiding van een brief, sprekende van 1100 kronen, rentende 110 kronen jaarlijks, zoolang deze zich zullen houden 
aan den brief, hun den 9en Februari 1442/3 te Aelbertsberghe gegeven.
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regest_datering (dusent vyerhondert ende tweevyertich na beloep scrivens des Hoofs van Hollant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 914). Met geschonden zegel van Jan van Muylwyck Gheraetsz. in groene was; dat van Alaert 
Suys Matheusz. verloren.
regest_nummer 7801387 Augustus 10
regest_beschrijving Willem van Gulick, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, geeft Dirick van Brederode 150 oude 
schilden jaarlijks uit den tol te Moldich, in ruil voor den door diens vader, heer Reynalt heer van Brederode en 
Ghenepp, aan zijn onderdanen verleenden vrijdom van tol te Ghenepp.
regest_datering (up Sente Laurentius'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 915). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 12841431 Januari 15
regest_beschrijving Sigmund, Roomsch koning, beleent Dederich, graaf van Seyne, erfelijk met de torens te Engersz en
te Keysserswerde, hetgeen zoo blijven zal, ook wanneer de tollen verplaatst worden, en met het dorp Consor, dat 
Dederichs oom, Wilhelm von Seyn, in leen heeft gehad.
regest_datering (zo Costentz vierzehenhundert jar und darnach in deme eynunddrissigisten jaire am Mantag vor Sant 
Anthoniitag unserer Rijche des Ungerischen etc. indeme vier und vierzichsten des Romischen in deme eyn und 
zwenzichsten und des Beheymschen indeme eylfften jairen).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1432 Mei 27 (Reg.No. 1301).
regest_nummer 13011432 Mei 27
regest_beschrijving Brün, abt van St. Mergenstat, Johan van Seelbach Geirhartsz. en Frederich van Gevertzhain geven 
vidimus van den brief dd. 1431 Januari 15 (Reg.No. 1284).
regest_datering (feria tercia proxima post Dominicam qua cantatur in ecclesia Vocem Jocunditatis).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 916). Van de in groene was opgedrukte zegels der drie oorkonders is slechts een 
rest van het eerste over.
regest_nummer 10971419 December 5
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., bewijst zijn raad Willem van Brederoede, heer
van Gemp, Steyn en Merweyde, uit de renten van Tricht 216 mud spelt jaarlijks, dezen aangekomen van zijn vrouw 
Mergriete van der Merweyde en Steyn, die ze van heer Arnd van Steyn, ridder, had geërfd.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Getranssumeerd in den brief dd. 1429 Maart 12 (Reg.No. 1247).
regest_nummer 10981419 December 5
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., bewijst zijn raad Willem van Brederoede, heer
van Gempe, Steyn en de Merweyde, 1000 rijnsche guldens jaarlijks uit de renten van Tricht, totdat voldaan zal zijn de 
achterstal van 216 mud spelt jaarlijks over 63 jaar, beloopende 13608 mud, welke Willem van Brederoede aangekomen
zijn door zijn huwelijk met Margriete van der Merweyden en Steyn.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Getranssumeerd in den brief dd. 1429 Maart 12 (Reg.No. 1247).
regest_nummer 11021420 Maart 13
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., bewijst zijn raad Willem van Brederoede 7 
pond oude grooten van 20 fransche kronen het pond jaarlijks, uit den cijns, dien de lombarden van Tricht hem schuldig
te zijn, omdat de renten van Tricht te zeer bezwaard zijn om daaruit de 1000 rijnsche guldens jaarlijks te betalen, die 
Willem van Brederoede bij brief van 1419 December 5 (Reg.No. 1097) beloofd zijn.
regest_datering (Bruessel dusent vierhondert ende negenthien na gewoenten 's hoofs van Camerijck).
regest_nb Getransumeerd in den brief dd. 1429 Maart 12 (Reg.No. 1247).
regest_nummer 12471429 Maart 12
regest_beschrijving De officiaal van de curia te Leodium geeft transsumpt van de brieven dd. 1419 December 5 en 1420
Maart 13 (Reg. Nos. 1097, 1098 en 1102).
regest_datering (in palatio episcopali Leodiense).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 917). Het zegel van het officialaat verloren; met signatuur van den notaris Mathias Voelen.
regest_nummer 4511349 Juli 25
regest_beschrijving Karolus, Roomsch koning, verleent Johannes, hertog van Brabantia enz., markgraaf van het H.R., 
het voorrecht, dat geen wereldlijk of geestelijk heer over zijn onderdanen mag recht spreken, tenzij bewezen is, dat de 
rechteischer van de daartoe aangewezen personen geen recht heeft kunnen verkrijgen.
regest_datering (Aquisgrani VIIIa Kal. Augusti).
regest_nb a) Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXXVIII, vo.
regest_nb b) Geïnsereerd in den brief dd. 1349 Juli 28 (Reg.No. 452).
regest_nb Gedrukt bij J.F. Böhmer, Urk. Deutscher Könige und Kaiser, 1878, no. 846.
regest_nummer 4521349 Juli 28
regest_beschrijving Karolus, Roomsch koning, gelast een ieder, die het aangaat, er voor te zorgen, dat uitvoering 
wordt gegeven aan het privilege, door hem verleend aan den hertog van Brabant dd. 1349 Juli 25, hierin geïnsereerd 
(Reg.No. 451).
regest_datering (Aquisgrani Vo Kal. Augusti).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XL.
regest_nummer 8021390 October 28
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regest_beschrijving Wilhelm van Diest, kanunnik van St. Lambrecht te Ludic, belooft, dat, wanneer hij de rente, groot 
320 hollandsche guldens, hem bij broederdeeling toegewezen uit de goederen van Diest, vervreemdt ten nadeele van 
zijn erven, deze de rente zullen mogen lossen met den penning 10, uitgezonderd wanneer hij het wegens 
gevangenschap of levensgevaar heeft moeten doen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXIV vo.
regest_nummer 10111413 December 9
regest_beschrijving Johan van Loyne, heer van Heynsberg en Lewenberg, en zijn vrouw Margreta van Genep, geven 
den Karthuizers van Zelem een voeder wijn jaarlijks uit hun keurwijnen te Hunff in het land van Lewenberg.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1468 Augustus 18 (Reg.No. 1911).
regest_nummer 11921424 Januari 6
regest_beschrijving Sigismundus, Roomsch koning, bevestigt, op verzoek van de inwoners van Lothringia, Brabantia, 
Lymburgia, het markgraafschap van het H.R. rijk en de heerlijkheden Roden en Herpen, het privilege, aan Johannes, 
hertog van Brabantia, verleend door koning Karolus.
regest_datering (Bude regnorum nostrorum vero Hungarie etc. tricesimo septimo Romanorum quartodecimo et 
Boemie quarto).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XL vo.
regest_nummer 11931424 Januari 7
regest_beschrijving Sigismundus, Roomsch koning, gelast een ieder, die het aangaat, ervoor zorg te dragen, dat de 
hand wordt gehouden aan de uitvoering van het privilege, door koning Karolus verleend en door hem bevestigd ten 
behoeve van de inwoners van Lotharingia, Brabantia, het markgraafschap van het H.R. Rijk en de heerlijkheden Roden 
en Herpen.
regest_datering (Bude regnorum nostrorum vero Hungarie etc., tricesimo septimo, Romanorum quartodecimo et 
Bohemie quarto).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XLI vo.
regest_nummer 11941424 Januari 8
regest_beschrijving Thomas, heer van Diest, Zichenen en Zelem, burggraaf van Antwerpen, verklaart, dat na zijn dood 
de rente, groot 320 hollandsche guldens jaarlijks, hem gegeven door zijn broeder, heer Willem van Diest, bisschop van 
Strasborg, die ze bij broederdeeling had gekregen, aan zijn broeder terug zal komen, en dat, wanneer zijn broeder vóór
hem sterft, diens erfgenamen recht hebben op 1200 gulden in eens, te betalen na heer Thomas' dood; de brief, waarbij
de rente eertijds aan heer Willem werd gegeven, zal aan deken en kapittel van St. Jan te Diest in bewaring worden 
gegeven voor den langstlevende van beiden.
regest_datering (na costume des Hoefs van Ludick).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXXV.
regest_nummer 14151440 Februari 7
regest_beschrijving Judocus Absoloens en Jacobus van Lymingen, schepenen van Lovanium, oorkonden, dat Sanderus 
van Voshem, nadat hem voor schepenen door Johannes van Loen, zoon van Heynsberg, heer van Diest, Zichenen en 
Zeelem, en diens vrouw Johanna van Diest, hof en goederen van Holede met 31 bunder bouwland, 13 bunder weiland, 
5½ bunder bosch enz. was overgedragen, heer Ywannus van Houtheem in het bezit heeft gesteld, waarna hij het voor 
Johannes van Loen en Johanna van Diest verklaart te hebben terugontvangen tegen 50 rijnsche guldens jaarlijks.
regest_datering (a.D. millesimo quadragesimo tricesimo nono).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXXIV vo.
regest_nummer 14871443 November 12
regest_beschrijving Johan van Loyn, heer van Heynsberg, Diest en Zichen, burggraaf van Antwerpen, en zijn vrouw 
Johanna, geven Reyner van Diest, natuurlijken zoon van heer Thomas, heer van Diest, om een einde te maken aan hun
oneenigheden, het goed ten Roide in Meerhout en verder alle andere, door heer Thomas en zijn weduwe aldaar 
verworven goederen, benevens 75 gulden jaarlijks als leen, losbaar met den penning 16 en verzekerd op den hof ten 
Laere te Meerhout; en wat daaraan tekort komt, doordat aan Marie van Diest, natuurlijke dochter van heer Thomas, 
en haar man Sander van Vossen reeds 31 gulden uit dien hof zijn bewezen, zal uit de verdere renten van Meerhout 
worden aangevuld.
regest_datering (na costume van schrivene in den Hofe van Ludick).
regest_nb a) Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXXIII vo.
regest_nb b) Authentiek afschrift dd. 1455 April 28 (Inv.No. 1093).
regest_nummer 15241446 Juli 27
regest_beschrijving Cristiaen tSoers, Gheert van Goitsnoven, Henrick Vilten, Henrick van Beringen, Hubrecht van 
Rechoven en Arnout Boechout, schepenen van Diest, oorkonden, dat jonkheer Johan van Loen, heer van Heynsberge, 
Diest, Zichenen etc., heeft verkocht aan Godevaert van Meerhout, schepen, een rente, groot 20 rijnsche guldens 
jaarlijks, uit den Merctbeemd buiten de poort langs de vest, groot 2½ bunder, losbaar binnen 2 jaar met den penning 
20.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXV. Boven de akte staat, dat de rente afgelost is.
regest_nummer 15631447 Augustus 13
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regest_beschrijving Jan van Loen, heer van Heynsberch, Leewenberch, Diest Zichenen, Zeelem etc., burggraaf van 
Antwerpen, verklaart ontvangen te hebben van Merten van Steynoirde 340 rijnsche guldens tegen een rente van 34 
dergelijke guldens jaarlijks voor hem en zijn zoon Diederich uit het rentmeesterschap van Zeelem, dat deze beiden 
zelve zullen voeren of doen voeren, welke rente losbaar is met de hoofdsom, terwijl Jan van Langele, schout, en Zeger 
van der Galen, rentmeester van Diest, zich borgstellen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol XXVII.
regest_nb Door het oorspr. waren gestoken de brieven dd. 1447 Augustus 15 en 1449 Juni 28 (Reg. Nos. 1564 en 1618).
regest_nummer 15641447 Augustus 15
regest_beschrijving Johanna, vrouwe van Heynsberch, Diest, Zichen, Zeelem etc., keurt goed den brief dd. 1447 
Augustus 13 (Reg.No. 1563), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXVII vo.
regest_nummer 15801448 Januari 25
regest_beschrijving Schepenen van Zichenen en van het kapittel van Sanctus Petrus in Lovanium te Zichenen getuigen,
dat Katrina Wagemans, weduwe van Walterus van den Venne, afstand heeft gedaan van het vruchtgebruik van een 
blok, groot 6 dagmalen, aan den weg van Zichenen naar Messebroeck, ten behoeve van haar dochter Katrina, vrouw 
van Goeswinus van Merica, waarna deze het goed heeft opgedragen aan den heer van Zichenen en aan het kapittel 
van Lovanium als grondheeren, die vervolgens Johannes van Beringen en Margareta de Bonadomo in het bezit ervan 
hebben gesteld, welke laatste twee het aan Katerina Wagemans en haar dochter hebben gegeven tegen twee gouden 
peters jaarlijks.
regest_datering (in festo beati Pauli).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XII .Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1456 Juli 16 (Reg.No. 1744).
regest_nummer 16181449 Juni 28
regest_beschrijving Johan van Heynsberg, bisschop van Ludick enz., bevestigt als leenheer, op verzoek van Merten van
Steynfoirt en zijn zoon Dideric, den brief dd. 1447 Augustus 13 (Reg.No. 1563), waardoor deze gestoken is, en beleent 
hem met de rente.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXVIII.
regest_nummer 16511450 November 30
regest_beschrijving Johan van Heynsberg, bisschop van Luytge, als voogd van zijn nicht Johanna van Heynsberch etc., 
eener-, en Johan, graaf van Nassauwe en Sarbrücken, anderzijds, maken huwelijksvoorwaarden, waarbij Johanna 
meebrengt de heerlijkheden Heynsberch, Geilenkirchen en Dalembroec, de pandheerschap van Wassenbergh en 
Hertogen Rode, behoudens vruchtgebruik voor den bisschop, en wat zij van haar moeder en grootmoeder zal erven 
n.l. Diest, Zichen, Meerhoult, Zeelem, Holede, Wyer etc., haar recht op slot en land van Ghenpe en de moederlijke 
goederen van Gulich, tot Heynsberch behoorende; de graaf van Nassauwe zal reeds voor het huwelijk Wassenbergh en
Hertogen Rode mogen bezwaren tot 10000 gulden, waarmee hij den bisschop zal afbetalen, wat de ouders van 
Johanna hem schuldig waren, en de bisschop krijgt de vrije beschikking over Millen, Gangelt, Vuycht, Steyne en 
Steynoert; ten slotte wordt Johanna als douarie toegezegd burg en stad Bereisz, zooals Johan van Nassauwe die voor 
12000 gulden in pandschap heeft van den hertog van Lotharingen, en zijn deel, voorzoover hij dat heeft, van Kirchin, 
Stauff en Daunenfels.
regest_datering (uff Mandach Sant Andries' dach des heilegen apostelen).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. I.
regest_nummer 16561451 Januari 28
regest_beschrijving Johanna, vrouwe van Heynsberch, Lewenberch, Diest, Zichen, Zeelem etc., geeft haar 
toestemming tot de huwelijksvoorwaarden van haar dochter Johanna en graaf Johan van Nassauwe en Sarbrücken.
regest_datering (up Donrstdag na Sint Pauwels dag Conversio).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. IV.
regest_nummer 17181455 Augustus 24
regest_beschrijving Johanna, weduwe van Heynsberg, vrouwe van Diest, Zichen, Zeelem etc., en Johan, graaf van 
Nassauwe en Sarbrücken, komen, in overleg met Johan, bisschop van Luytge etc., overeen, dat Johanna aan Johan van 
Nassauwe, dadelijk na diens huwelijk met haar dochter, het bestuur van al haar heerlijkheden n.l. Diest, Zichen, 
Zeelem, Meerhout, Holede en het burggraafschap van Antwerpen met alle rechten en inkomsten zal overdragen, 
hetgeen zij eveneens doen zal met de goederen, die zij nog van haar moeder, Johanna, weduwe van Parweys, vrouwe 
van Wijer, zal erven, waarvoor Johan van Nassouwe haar een lijfrente van 500 rijnsche guldens jaarlijks benevens 
andere levensbehoeften zal betalen en 100 dergelijke guldens jaarlijks uit het goed Wyer c.a. n.l. Cosen, Cortijs, 
Henneff en een deel van Diepenbeek, terwijl zij op de burcht te Diest zal blijven wonen.
regest_datering (Diest op Sondach Sant Bertelmeeus'dach des heiligen apostelen).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. IX.
regest_nummer 17411456 Juni 11
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoengiën enz., machtigt, op verzoek van Johanne, vrouwe van Diest, 
Zichenen etc., weduwe van Jan, heer van Heynsberg etc., thans verblijvende in het klooster van Bethanyen bij 
Mechelen, Jacop van Lyeminghen, heer van Wanghe, om haar dochter Johanna, vrouwe van Heynsberg, en haar 
schoonzoon Jan, graaf van Nassouwe en Sarbruggen, te beleenen met haar Brabantsche heerlijkheden, nadat zij ze 
voor het Leenhof zal hebben opgedragen, en over de vestiging van de haar beloofde rente te staan.
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regest_datering (in onsen Hove in den Haghe in Hollant).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XI.
regest_nummer 17441456 Juli 16
regest_beschrijving Schepenen van Zichenen en schepenen van het kapittel van Lovanium te Zichenen getuigen, dat 
Johannes van Beringen en Margareta de Bonadomo de 2 gouden peters, vermeld in den brief dd. 1448 Januari 25 
(Reg.No. 1580), waardoor deze gestoken is, hebben getransporteerd aan Gwilhelmus van Doerne, schout van 
Zichenen, voor de eene helft ten behoeve van den heer van Zichenen en voor de andere ten behoeve van hemzelve.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XII vo.
regest_nummer 17561456 December 20
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoengiën enz., oorkondt, dat Jacop van Lyemingen, heer van Wanghe, 
ingevolge den brief dd. 1456 Juni 11 (Reg.No. 1741), met vier leenmannen te Arle in Luxemborch Johanna van Loen en 
Jan, graaf van Nassauwen en Sarbrugge, heeft beleend met land, slot en stad van Zichenen, tol en doorgang van Diest, 
het burggraafschap van Antwerpen, de helft van Meerhout, de andere helft met Vorst geheel, het dorp Holede en 9 
bunder land te Wolmerssen, na opdracht door Johanna, vrouwe van Diest en Zichenen, burggravin van Antwerpen, 
weduwe van Jan van Loen, in leven heer van Heynsberge, Leewenberge, Diest en Zichenen, die zich een jaarlijksche 
lijfrente van 500 rijnsche guldens voorbehoudt benevens andere levensbehoeften.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. IV vo.
regest_nummer 17571456 December 20
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgongiën enz., gelast zijn onderzaten in Zichenen, Meerhout, Vorst, Holede 
en het burggraafschap van Antwerpen om Johanna vazn Loen, gravin van Nassouwe en Sarbrugge, vrouwe van 
Heynsberge en Leewenberge, en haar man, Jan van Nassouwe, als heer en vrouwe te gehoorzamen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. VIII.
regest_nummer 17671457 Juni 12
regest_beschrijving Schepenen van Zichenen en van het kapittel van Sanctus Petrus van Lovanium in Zichenen 
getuigen, dat Henricus Wellens senior aan den graaf van Nassouwen en Sarbruggen, heer van Zichenen, een halven 
bunder broekland in het Wiltbroec, gelegen in den Haeck bij de nieuwe gracht, heeft overgedragen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XIII.
regest_nummer 17721457 September 1
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouwen en Sarbruggen, heer van Heynsberge, Diest, Zichenen etc., burggraaf 
van Antwerpen, en zijn vrouw Johanna van Loen, erfvrouwe van Diest enz., bevestigen ter gelegenheid van hun Blijde 
Inkomst te Diest de privileges.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XIII vo.
regest_nummer 17731457 September 18
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassauwe en Sarbrücken, en Johanna van Loyn, gravin, vrouwe van Heynsberch, 
Lewenberch, Diest, Zichenen etc., bevestigen hun (oud-)oom, heer Johan van Loyn, eertijds bisschop van Ludich, in het
vruchtgebruik van Heynsberch en Geylenkirchen, zooals dat in de huwelijksvoorwaarden is overeengekomen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XV vo.
regest_nummer 17741457 September 19
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassauwe en Sarbrücken, heer van Diest, Zichen etc., en Johanna van Loyn, 
gravin en vrouwe dier landen, schelden hun oom, heer Johan van Loyn, eertijds bisschop van Ludich, kwijt, wat zij van 
zijn momberschap over de landen van Heynsberg, Lewenberg e.a. te vorderen zouden kunnen hebben.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XVI.
regest_nummer 17751457 September 25
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouwe en Sarbrücken, heer van Heynsberch, Diest, Zichenen etc., burggraaf 
van Antwerpen, en Johanna van Loen, erfvrouwe van Heynsberch enz., bevestigen, ter gelegenheid van hun Blijde 
Inkomst te Zichenen, de privileges.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XIV vo.
regest_nummer 17771457 October 7
regest_beschrijving Johan van Loyne, heer van Heynsberg, Millen, Steyn en Lumpen, draagt over aan Johan, graaf van 
Nassauwe en Sarbrücken, als man van Johanna van Loyn, vrouwe van Heynsberg, Lewenberg, Diest en Zichen, 6 
voeder wijn, die hij en vorige heeren van Heynsberg als leen hadden van heer Diederich, aartsbisschop van Colne.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XVI vo.
regest_nummer 18071459 Juni 10
regest_beschrijving Johanna van Diest, weduwe van Heynsberg, verklaart door haar zoon, graaf Johan, en haar 
dochter, Johanna van Loen, gravin van Nassouwe en Sarbrücken, voldaan te zijn van hetgeen haar in den brief van den 
hertog van Bourgondiën, waarin zij afstand deed van al haar heerlijkheden, is toegezegd en komt thans met hen 
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overen, dat zij, in plaats vazn 3 voeder rijnsche wijn, 50 mud rogge jaarlijks zal krijgen en in plaats van 200 paar 
konijnen, de waranden van Merhout en Zeelem en de vogelarij van eenden en patrijzen, die zij verpachten of verlijen 
mag.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XVII.
regest_nummer 18141460 Januari 14
regest_beschrijving Alexander van Voshem, licentiaat in de rechten, Reyner van Dyest, natuurlijke zoon van Thomas, 
Merten van Steynoirden, Henrick Wynants, schout van Diest, Wilhelm van Doirne, meier van Zichenen, Mathijs van 
den Rode, rentmeester van Diest, en Jorijs van den Rode, meier van Meerhout, verklaren schuldig te zijn 64 rijnsche 
guldens jaarlijks aan lijfrenten aan een aantal leden van de familie Absaloens, waarvan de koopsom is aangewend ten 
behoeve van Johan, graaf van Nassouwen en Sairbruggen, heer van Diest, Zichenen etc.
regest_datering (dusent vierhondert negenenvijftich nae costume van scryvenen van den Hove van Brabant).
regest_nb Afschrift in Inv. 918, fol. XXV, vo. Boven de akte staat, dat de 64 rijnsche guldens ten behoeve van den heer 
van Diest zijn afgelost. De naam van Reyners vazder, overgeslagen bij het afschrijven, moet Thomas zijn, blijkens akte 
van 1443 Nov. 12 (Reg.No. 1487).
regest_nummer 18291460 September 24
regest_beschrijving Ludewigk van Bourbon, geconfirmeerd elect van Ludick enz., oorkondt, dat Jehanna, weduwe van 
Johan van Loen, heer van Heinsberch, Diest, Zichen en Zeelem, heeft opgedragen het goed van den Wyer met het huis 
en het dorp Cosen met hooge, middelbare en lage heerlijkheid, dat zij geërfd heeft van haar moeder Johanna van 
Huerne, ten behoeve van Johan, graaf van Nassouwe en Sarbruggen, heer van Heinsberg, lewenberg, Diest, Zichen en 
Zellem, als man van haar dochter Johanna, die er vervolgens beide mede beleend zijn, waarbij mede is 
overeengekomen, dat de graaf van Nassouwe aan zijn schoonmoeder 150 rijnsche guldens lijfrente uit genoemde 
goederen zal betalen en daarna zoo noodig uit Hanneff en Cortijs, welke goederen zij bij dezen eveneens aan haar 
schoonzoon overdraagt.
regest_datering (bynnen der stat Diest nadat ons alda erde ind platze tot desen nabeschreven saken verleent was).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XIX vo.
regest_nummer 18311460 December 26
regest_beschrijving Henrick van Diest, ridder, verklaart, naar aanleiding van oneenigheden tusschen hem en vroegere 
heeren van Diest over de valuatie van de 800 gulden jaarlijks, aan zijn vader, heer Aert, bij broederdeeling en in 
huwelijksvoorwaarden toegewezen door diens broeder Henrick, heer van Diest, genoegen te zullen nemen met een 
blijvende valuatie van den gulden op 18 brabantsche stuivers.
regest_datering (opten heyligen Sente Stevens dach).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XVIII.
regest_nummer 18561463 Januari 21
regest_beschrijving Johan en Johanna, graaf en gravin van Nassauwe en Sarbrucken, heer en vrouwe van Heynsberg, 
Lewenberg etc., verpanden hun heerlijkheid Zelem aan Mertin von Steynfort voor 2100 rijnsche guldens, betaald deels 
met geld, deels met oude schuldbrieven, losbaar binnen 20 jaar.
regest_datering (op Sant Angeneten dach der heiliger junffreuwen etc.).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXIX vo. In margine staat, dat de verpanding is te niet gedaan.
regest_nummer 18611463 Juli 25
regest_beschrijving Arnout van Beringen, Franck Keesmans, Henrick Wynants, Henrick Vilten, Arnout van der Poirten, 
Thomas Steenaert en Thomaes van der Bruggen, schepenen van Diest, oorkonden, dat Janne van Langel, schout van 
Diest, Zegher van de Gaden, rentmeester van de heerlijkheid Diest, Jan van den Huyse, meier van het land van Diest, 
en Willem van Doirne, meier van Zichenen, als zaakwaarnemers (van den heer) beloofd hebben te betalen aan Merten 
van Steynoirt, natuurlijken zoon van heer Arnd, ridder, en aan zijn zoon Dierick een lijfrente, groot 60 rijnsche guldens 
jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXVI vo. Boven de akte staat, dat alles wat hier na volgt, Merten van Steynorde 
aangaande, afgedaan is.
regest_nummer 18681463 November 30
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassauwe en Sarbrucken, heer van Heynsberg, Diest, Zichenen etc., en zijn vrouw
Johanna van Loen, geven aan jonkvrouw Margriete, Johanna's natuurlijke zuster, die zij in het klooster Mariëndale te 
Diest hebben gedaan, 10 rijnsche guldens jaarlijks uit de rent van Diest.
regest_datering (in onser stat Heynsberg).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXIX.
regest_nummer 19101468 Augustus 18
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassauwe en Sarbrücken, en Johanna van Loyne, gravin, heer en vrouwe van 
Heynsberg, Lewenberg, Diest en Zichen, burggraven van Antwerpen etc., beloven den Karthuizers van Zelem 10 
koopmansguldens jaarlijks uit 1 bunderland bij Woppekem, geheeten het Sterpbonder, te betalen in plaats van het 
voerder wijn, hun in den brief dd. 1413 December 9 (Reg.No. 1011) beloofd, wegens onzekerheid van den oogst en 
bezwaren bij het vervoer.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief van denzelfden datum (Reg.No. 1911).
regest_nummer 19111468 Augustus 18
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regest_beschrijving Prior en convent van de Karthuizers te Zelem bij Diest, gezien de twee brieven dd. 1413 December 
9 en 1468 Augustus 18 (Reg. Nos. 1011 en 1910), hierin geïnsereerd, schelden Johan en Johanna, heer en vrouwe van 
Heynsberg, Lewenberg enz., den brief dd. 1413 December 9 kwijt.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXX vo.
regest_nummer 19121468 Augustus 18
regest_beschrijving Prior en convent van de Karthuizers te Zelem bij Diest verklaren zich voldaan door Johan van 
Nassauw en Sarbrücken en Johanna van Loyn van den achterstal van 1 voeder wijn jaarlijks uit Lewenberg, hun door 
Johan van Loyn en Margreta van Genep eertijds gegeven, en van de vervanging door een andere rente.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXXIII.
regest_nummer 21411485 December 3
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Guylick en den Berge, graaf van Ravensberge, heer van Heynsberch, 
Leeuwenborch, Diest en Zichenen, verbindt alle cijnsen en renten, die hij uit de stad Diest heeft, bedragende c. 877 
gulden, den pandcijns, den Marctbeemd en het Hazenbroec voor de erf- en lijfrenten, die de stad ten zijnen behoeve 
verkocht heeft tot een bedrag van 5000 rijnsche guldens.
regest_datering (opten naesten Saterdach nae Sinte Andries' dage des heyligen apostels).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXXVI.
regest_nummer 21781489 Januari 20
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Guylke en den Berge, graaf van Ravensberg, heer van Heynsberg, Diest etc., 
gelast de stad Diest en het dorp Webbekem om Gielis Bouchout, dien hij, na ontslag op verzoek van Augustijn Vylters, 
tot schout heeft aangesteld, als zoodanig te erkennen.
regest_datering (Guylke op Sint Agnethen avent der hilgen jonfferen).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 918, fol. XLIV.
regest_nummer 2157Reg.No. 2157 is vervallen
regest_beschrijving
regest_datering
regest_nummer 14141440 Januari 29
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoignen enz., oorkondt, dat Jan van Loon, zoon tot Heynsberch, en zijn 
vrouw, Johanna van Diest, heer en vrouwe van Diest en Zichen, voor het Leenhof de heerlijkheid Zichen hebben 
opgedragen als pand voor 18000 rijnsche guldens, die zij Engelbrecht, graaf van Nassou, schuldig zijn uit hoofde van 
de huwelijksvoorwaarden, gemaakt tusschen diens zoon graaf Jan en Marie van Heynsberch, hun moei, en voor 7000 
dergelijke guldens eens of 700 jaarlijks, die zij in afkorting van de 18000 zullen betalen aan den graaf van Seyn, graaf 
Engelbrechts schoonzoon.
regest_datering (dusent vierhondert negen ende dertich na costume ons Hoofs van Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 920). Met gebroken zegel van hertog Philips in roode was met contrazegel, en dat van heer 
Wouter Bau, heer van Vremde en Millegem, ridder, in groene was; de zegels van Henrick van Ringberge, Arnt 
Stamelairt van Uden, Ambrosius van Dynter en Willem van Haren, leenmannen, verloren.
regest_nummer 15541447 Maart 26
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoignen, Brabant etc., oorkondt, dat Jan van Loon, heer van Heinsberch, 
Leewenberch Diest en Sichen, en zijn vrouw, Johanna van Diest, voor hem en leenmannen hun goederen in Brabant, 
n.l. slot, dorp en land van Zichen, den tol en doorgang in hun stad Diest, de helft van het dorp Meerhout met hooge en
lage rechtspraak enz. de andere helft van Meerhout en Vorst geheel met 20 pond cijns, doch zonder de hooge 
rechtspraak, 9 bunder land te Wolmerssem, het burggraafschap van Antwerpen en het dorp Holede hebben 
opgedragen om als onderpand te dienen voor een rente, groot 812 rijnsche guldens jaarlijks, te betalen aan Jan, graaf 
van Nassouw, Dits en Vyanden, heer van de Leck, Breda, Grimbergen en Corroit, raad en kamerling, en drossaard van 
Brabant, spruitende uit een hoofdsom, groot 14614 rijnsche guldens, die deze nog te goed heeft van de 
huwelijksvoorwaarden, gemaakt bij zijn huwelijk met Maria van Loon, en dat hij met genoemde rente beleend is.
regest_datering (Diest dusent vierhondert sesse ende veertich na costumen ons Hoofs).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 921). Met de zegels van den hertog met contrazegel, Jan, heer van Rotselair, Vorsselair en 
Rethy, erfhofmeester van Brabant, ridder, Jan van Grijmbergen, heer van Assche, [Merxhem] en Hamme, en Ambrosius
van Dynter, erfburggraaf van Dormale, in roode, dat van Henrick de Cuper in groene was; die van Henrick van Diest, 
heer van der Rivieren, ridder, Zeger van der Rivieren, Jacob de Sone en Joes Voirtman, leenmannen, verloren.
regest_nb b) Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXII.
regest_nb De naam van de tweede heerlijkheid van Jan van Grimbergen ontbreekt door beschadiging van het charter.
regest_nummer 17281455 December 26
regest_beschrijving Johanna, weduwe van Heynsberch, vrouwe van Dyest, Sichen, Zeelem etc., machtigt haar zwager, 
heer Johan van Heynsberch, bisschop van Ludick enz., haar renten en andere inkomsten te innen.
regest_datering (op Sinte Stevens dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 922). Met weinig geschonden zegel van de oorkondster in bruine was.
regest_nummer 15091445 October 9
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen, Brabant enz., scheldt den bisschop van Ludick de pandschap 
van Millen, Gangelt en Vucht kwijt en geeft ze hem als leen, op voorwaarde, dat hij alle hier omschreven punten zal 
laten ratificeeren door zijn neef Jan van Loen, heer van Heynsberch, Leewenberch, Diest en Zychem.
regest_datering (Antwerpen).
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regest_nb Afschrift (Inv.No. 923).
regest_nummer 22521494 December 23
regest_beschrijving Servaes van Eynaeten, drost van Diest en Sichen, schrijft aan Merie van Loen, gravin-weduwe van 
Nassauwe etc., dat hij nu eerst antwoord heeft gekregen van den hertog van Guylich, den Berghe etc., op het verdrag, 
door haar en Servaes van Eynaeten namens den hertog gemaakt, aangaande de achterstallige rente uit Sichen, en dat 
de hertog daarmede genoegen neemt.
regest_datering (op Diensdaich neest nai St. Thomas'dach apostels).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Sluitzegel verloren.
regest_nummer 22631496 Februari 10
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Guylge en den Berg, graaf van Ravensberg, heer van Heinsberg en Lewenberg,
verzoekt Maria van Loen, gravin-weduwe van Nassauwe en Vyanden, vrouwe van Breda, uitstel van betaling van de 
2000 gulden, die hij ten achter is van de rente van Zychen, van Paschen tot 14 dagen na St. Jan, waarover hij haar een 
bezegelden brief zendt (Reg.No. 2264).
regest_datering (zo Duysseldorp uff Gudenstach Sent Scholastici dach).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Met sluitzegel onder papieren ruit.
regest_nummer 22651496 Maart 9
regest_beschrijving Servaes van Eynatten verzoekt Maria van Loen, gravin-weduwe van Nassouw etc., genoegen te 
willen nemen met de som geld, die hij haar door den rentmeester van Sichenen, Wolter Prokeels, doet toekomen en 
die hij met veel moeite van de inwoners heeft losgekregen, en schrijft, zich van beloften voor de toekomst te moeten 
onthouden.
regest_datering (op Goensdach IX Marcii).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Het sluitzegel verloren.
regest_nummer 22701496 Augustus 6
regest_beschrijving Servaes van Eynatten, drost van Dijst en Zychen, antwoordt Maria van Loon, gravin-weduwe van 
Nassauw, Vyanden en Dietz, vrouwe van Breda etc., dat de hertog van Gulik onlangs te Colen 1000 van de 2000 gulden 
aan Theeus Walmethuysen heeft betaald ten behoeve van den jonker van Waldyck, en dat hij aangaande de loopende 
rente al het mogelijke doen zal.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Het sluitzegel verloren.
regest_nummer 22721496 October 6
regest_beschrijving Mary van Loon, gravin-weduwe van Nasszo, Fyanden en Dietz, vrouwe van Breda etc., schrijft aan 
den hertog van Gulik, dat zij haar zoon, graaf Johenn, stuurt om over aan haar nog niet betaalde renten te spreken, 
waartoe de nood haar dwingt.
regest_datering (Breda uff Fridag vur St Dyonisius'tag).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 923). Op hetzelfde blad een berekening van hetgeen ontvangen is.
regest_nummer 22901497 December 9
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Guylge en den Berg, graaf van Ravensberg, dankt Maria van Loynn, gravin-
weduwe van Nassauwe en Vyanden, vrouwe van Breda, voor haar geduld en vraagt wederom uitstel van betaling van 
achterstallige rente uit Zychen.
regest_datering (zo Haimboich uff den neysten Saterstach na unser liever Frauwendaige concepcion).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Het sluitzegel verloren.
regest_nummer 22921497 December?
regest_beschrijving Wilhelm, hertog van Guylche en den Berg, graaf van Ravensberg etc., belooft jonkvrouw Marie van
Loen, gravin-weduwe van Nassouw etc., de 2000 gulden aan achterstallige rente over de jaren 1493 en 1494 van de 
rente, groot 1137 gulden jaarlijks, uit Sichen, Hoelede, Merhout etc., voor welker betaling hij uitstel heeft gekregen, 
vóór Paschen e.k. te Breda te zullen betalen.
regest_datering
regest_nb Copie-fragment (Inv.No. 923). In margine notities van Maria van Loon.
regest_nummer 22981498 Maart 20
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda etc., machtigt Henrick van Hasselt, 
zijn hofmeester, zijn hofmeester, en Henrick Montens, zijn secretaris, om met gedeputeerden van den hertog van 
Gulijch den ruil tot stand te brengen van de heerlijkheden Diest, Zichem, Zellem, Kackevenne enz., tegen graaf 
Engelbrechts helft in de heerlijkheden Mille, Gangel en Vuecht, benevens 11350 gulden, verminderd met hetgeen de 
hertog nog schuldig is aan graaf Engelberts moeder.
regest_datering
regest_nb a) Minuut in het Fransch (Inv.No. 923).
regest_nb b) Oorspr. op papier (Inv.No. 923).
regest_nummer 23111499 Februari 24
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Guylge, den Berg etc., graaf van Ravensberg, schrijft aan Engelbrecht, graaf 
van Nassauwe en Vianden, heer van Breda etc., dat hij genoegen neemt met hetgeen deze over den ruil van Diest en 
Zychem tegen Millen enz. overeengekomen is te Grave met heer Heinrich van Hompesch, ridder en hofmeester, en 
goedvindt, dat alles onveranderd en geheim blijft tot Mei e.k., in welke maand de ruil door beiderzijdsche 
gedeputeerden tot een einde gebracht zal worden.
regest_datering (Haimboich uff den Sondach Reminiscere in den Vasten).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Het sluitzegel onder papier losgeraakt.
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regest_nummer 23141499 Maart 8
regest_beschrijving Heynrich van Hompesch, heer van Wijckrade, ridder en hofmeester, schrijft heer Engelbret, graaf 
van Nassauwe en Vyanden, heer van Breitda, stadhouder etc., dat hij den brief van den hertog (van Gulik) dd. 24 
Februari niet goed begrepen schijnt te hebben, en verzoekt hem om Heynrich van Hassell naar Heynsberg te zenden, 
om de zaak (van den ruil van Diest) tot een eind te brengen).
regest_datering (Freydach na deme Sondaege Oculi).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Met sluitzegel onder papieren ruit.
regest_nummer 23201499 April 30
regest_beschrijving H. de Hasselt en H. Montens brengen verslag uit van het met heer Henrich van Hompesch te 
Heynsberch verhandelde en sluiten hierbij in een door dezen geteekend voorstel tot het maken van eenige wijzigingen 
in de te Grave gesloten overeenkomst, met name verkorting van den betalingstermijn van de 11350 gulden, die graaf 
Engelbrecht den hertog van Gulik zou betalen.
regest_datering (Heynsberch).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923).
regest_nummer 23211499 Mei
regest_beschrijving (Engelbrecht, graaf van Nassau) schrijft aan de raden van den hertog van Gulich, dat het hem 
bevreemdt, dat op de laatste bijeenkomst te Hensberch aan zijn raden Heynrich van Hasselt en Heynrick Montens 
wijzigingen zijn aangeboden van de overeenkomst, te Grave gesloten en door den hertog goedgekeurd; dat hij 
evenwel den hertog terwille wil zijn en hierbij eenige nieuwe artikelen in dien zin insluit.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 923).
regest_nummer 23291499 Juli 3
regest_beschrijving Heinrick van Hompesch, heer van Wickrade, ridder en hofmeester, verzoekt Heinrich van Hasselt 
hem copie te zenden van de artikels, hem onlangs door Wilhem van Lyre namens den graaf van Nassauwe gegeven in 
antwoord op de artikels, door hemzelve na de bijeenkomst te Heinsberch opgesteld, daar hij de stukken verloren 
heeft; de overdracht zal omstreeks St. Bartholomeus plaats hebben, aangezien de hertog van Guylge etc. bereid is, 
bedoelde artikels na te komen.
regest_datering (uff den neisten Dinxstach na Unser Liever Frauwen daige Visitacion).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Sluitzegel verloren.
regest_nummer 23311499 Augustus 6
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Guylge en den Berg, graaf van Ravensberg, stelt Engelbrecht, graaf van 
Nassauwe en Vyanden, heer van Breda etc., voor om Dinsdag na O.L.V. assumptie te Sittart te komen voor de 
overdracht der heerlijkheden, daar dit anders uitgesteld zou moeten worden tot na den tocht naar Frankreyck, die 
binnenkort plaats zal hebben.
regest_datering (Syberg uff den neisten Dinxstach na Sent Peters daige ad Vincla).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Met losgeraakt sluitzegel onder papier.
regest_nummer 23371499 Augustus 25
regest_beschrijving Enghelbrecht, graaf van Nassou en Vyanden, heer van Breda etc., doet afstand van zijn helft van 
slot en land van Millen met de steden Ganghelt en Vucht ten behoeve van Willem, hertog van Gulck en Berghe etc., in 
ruil voor stad en land van Diest en stad, slot en land van Sichen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 923).
regest_nummer 23391499 Augustus 27
regest_beschrijving Willem Lunyck, kanselier van den hertog van Gullick, verklaart ontvangen te hebben van de raden 
van den heer van Nassou 5 bezegelde brieven en vele oude rekeningen aangaande Millen, en belooft alle stukken van 
Diest, Zichen en het mark (lees burg)graafschap van Andwerpen binnen 6 weken te zullen overdragen.
regest_datering (Gullick).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923).
regest_nummer 23561500 Januari 26
regest_beschrijving Wilhem Luncyk, kanselier etc., verzoekt Geirhart van der Strepen en Heinrich Montens, secretaris 
van graaf Engelbrecht van Nassauwe etc., om brenger dezes de kanselarijkosten te betalen voor de stukken, 
betreffende den ruil van Diest en Zychenen tegen Millen enz.
regest_datering (uff den neisten Mandach na Sent Pauwels daige Conversionis).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Het sluitzegel verloren.
regest_nummer 23581500 Februari 27
regest_beschrijving Gedeputeerde raden en vrienden van den hertog van Guylge, den Berg etc., thans verblijf 
houdende te Tricht, zenden Engelbrecht, graaf van Nassauwe en Vianden, heer van Breda etc., een copie-ontwerp voor
de afbetaling van het verschuldigde aan den hertog.
regest_datering (Tricht …. uff den neisten Frydach na sent Matheus' daige).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923).
regest_nummer 23691500 Juli 12
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Guylge en den Berg, graaf van Ravensberg, vraagt Engelbrecht, graaf van 
Nassauwe en Vyanden, heer van Breda, het geld, dat vóór St. Jan te Millen betaald had moeten worden, nu op St. 
Peters avond ad Vincula te laten betalen en eenige personen naar Millen te zenden, om met zijn afgevaardigden de 
zaak van den ruil te beëindigen.
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regest_datering (Burch, uff Sent-Margarethenavent).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923).
regest_nummer 23701500 Juli tusschen 12 en 25
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassou en Vianden, heer van Breda, Grimberghen etc., stadhouder-
generaal in Vlaenderen en Artoeys etc., schrijft aan den hertog van Geullicke den Berg etc., graaf van Ravensbergh, in 
antwoord op diens brief van den 12en, dat, alvorens te betalen, de ruil eerst tot een eind gebracht moet worden met 
name door overdracht van het archief van Diest en Zichem, nu dat van Millen reeds overgedragen is, en door het 
maken van een afrekening aangaande den aftrek van hetgeen de hertog nog schuldig is aan schrijvers moeder, 
waartoe hij den hertog verzoekt eenige personen naar Diest te zenden.
regest_datering (Bruesel).
regest_nb Minuut (Inv.No. 923).
regest_nummer 23761500 Augustus 25
regest_beschrijving Heinrich van Hompesch, heer van Wickraide, ridder en hofmeester, schrijft aan Engelbrecht, graaf 
van Nassauwe en Vyanden, heer van Breda etc., stadhouder-generaal etc., dat hij zeer tot zijn leedwezen heeft 
vernomen, dat diens afgevaardigden te Trycht het aan den hertog van Guylge verschuldigde geld nog niet betaald 
hebben, hetgeen graaf Engelbrecht in deze landen zeker in opspraak zal brengen, en dringt er op aan, dat hij het geld 
op tijd en plaats, in het ruilverdrag genoemd, betaalt.
regest_datering (uff den neisten Dinxstach na Sent Bartholomeus'daige).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Sluitzegel verloren.
regest_nummer 23771500 Augustus 27
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Guylge en den Berg, graaf van Ravensberg etc., schrijft aan Engelbrecht, graaf 
van Nassauwe en Vyanden, heer van Breda etc., stadhouder-generaal etc., niet te kunnen gelooven, dat het niet 
betalen te Trycht van het verschuldigde geld met zijn medeweten is geschied; stuurt hem afschrift van de punten, aan 
zijn afgevaardigden door die van graaf Engelbrecht voorgehouden, met verzoek ze aan zijn broeder Johan, graaf van 
Nassauwe, Vyanden, Dietze, etc., ter beslissing voor te leggen, en dringt er nogmaals op aan, hem op O.L.V. Nativitas 
e.k. te Millen het geld te doen betalen.
regest_datering (Duysseldorp, uff den neisten Donrestach na Sent Bartholomeus' daige).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Het sluitzegel onder papieren ruit losgeraakt.
regest_nummer 23801500 September 7
regest_beschrijving E. de Nassou schrijft aan zijn gemachtigden Heinric van Hasselt, Jan en Geert van der Strepen te 
Diest, dat zijn laatste antwoord aan monsr. de Juliers niet onbillijk is; dat hij geen garantie vraagt om uitstel te krijgen 
maar dat het geld gereed ligt, en dat hij het aan den hertog overlaat, waarin de garantie zal bestaan.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Het sluitzegel verloren.
regest_nummer 23811500 October 3
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Gulge en den Berg, graaf van Ravensberg, gelast Mathijs vonn Raide te Diest 
alle stukken betreffende Diest en Zychenen, die hij onder zich heeft, aan graaf Engelbrecht van Nassauwe en Vyanden 
te zenden.
regest_datering (Benszbur uff den neisten Saterstach na Sent Remeyss' daige).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 923). Aan den voet staat, dat hetzelfde is geschreven aan Woulterus Prokels.
regest_nummer 23831500 October 8
regest_beschrijving Raden en vrienden van den hertog van Gulge en den Berg etc., onlangs te Trycht geweest zijnde, 
zenden hierbij ingesloten aan Frederich van Reness, schout, en Heinrich Montens, rentmeester van Diest, afschrift van 
de brieven, aan Mathijs van Roide en Wolterus Prokels geschreven (Reg.No. 2381), en verzoeken toezending van een 
door den graaf van Nassauwe onderteekenden brief van het copie-ontwerp van Trycht en vidimus van een akte van 
hertog Johan van Beyeren (Reg.No. 2096?).
regest_datering (uff den neisten Donrestach na Sent Remeysz' daige).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 923). Met sluitzegel van een der schrijvers onder papieren ruit.
regest_nummer 2821337 December 21
regest_beschrijving Jan, bisschop van Uttricht, heer van Dyest, burggraaf van Antwerp, Thomas van Dyest, heer van 
Zeleem, en Yzabele, dochter van wijlen heer Arnoud van Diest, in leven heer van Rume, met haar man Huge, heer van 
Rume, verdeelen de nalatenschap van hun broeder en oom, heer Gherard, heer van Dyest en Zeleem, burggraaf van 
Andwerpen, waarbij heer Jan Dyest en het burggraafschap c.a. krijgt benevens de rivier de Demer, van waar de 
Soerpele erin valt tot den worp bij Zichenen, heer Thomas Zeleem, en Gerard, zoon van Huge en Yzabele van Rume, 
behoudt, wat zijn grootvader, heer Arnoud, hem na de broederdeeling, gemaakt tijdens diens leven, heeft vermaakt 
n.l. de goederen in de Kempen met name de dorpen Hamme, Beverlo, Quaetmechelen, Meerhout en Olmen.
regest_datering (in Sente Thomas'daige des apostels).
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1423 Augustus 16 (Reg.No. 1183).
regest_nb b) Afschrift in Inv.No. 1104, fol. 1.
regest_nb c) Authentiek extract uit een register van de stad Diest dd. 1552 September 19 (Inv.No. 1079).
regest_nummer 11831423 Augustus 16
regest_beschrijving Danyel, abt van de abdij te Averbode van de Praemonstratenser orde, geeft vidimus van de akte 
dd. 1337 December 21 (Reg.No. 282).
regest_datering (in crastino Assumptionis Beate Marie virginis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 923). Het zegel van den abt verloren.
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regest_nummer 14781443 Juli 8
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen, Brabant, enz., gelast zijn raad en kamerling en drossaard van 
Brabant, Jan, graaf van Nassow en Vyanden, om Jan van Loon, heer van Heynsberch, Lewenberch, Diest en Sichem, te 
verzoeken Millen, Gangelt en Vucht terug te geven, waarvan wijlen hertog Jan van Brabant het vruchtgebruik aan 
diens grootvader en vader heeft gegeven gedurende hun beider leven en niet langer, en bij langer uitstel Diest, Sichem 
en al zijn andere heerlijkheden in Brabant in beslag te nemen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 923). Met stuk van het zegel met contrazegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 22641496 Februari 10
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Guylge en den Berg, graaf van Ravensberg, heer van Heinsberg, Lewenberg, 
Diest en Zychen, verklaart schuldig te zijn aan zijn nicht Maria van Loen, gravin-weduwe van Nassauwe en Vyanden, 
vrouwe van Breda etc., 2000 gulden wegens achterstal van een rente, groot 1137 gulden jaarlijks, uit Sychen, Holede, 
Meerhout etc. over de jaren 1493 en 1494, die hij binnen 14 dagen na St. Jan e.k. betalen zal.
regest_datering (zo Duysseldorp uff Gudenstage sent Scholasticen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 923). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 23341499 Augustus 17
regest_beschrijving Lodewich van Gulick, Aert van Beringhen, Jan Vos, Jan Anxt, Jan Zeghers, Henrick van Beringen en 
Plissis Witten, schepenen van Diest, oorkonden, dat voor hen en Vasdraet van den Creeffte, schout, heer Willem, 
hertog van Gulick en den Berge, graaf van Ravensberge, heer van Diest etc., de stad Diest heeft overgedragen in 
handen van den schout ten behoeve van Engelbrecht, graaf van Nassauwen, in wiens naam heer Jan van Ymmerseele, 
ridder, heer van Yeteghem, markgraaf van Antwerpen, er vervolgens in gevest is.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 923). Met het schepenzegel en dat van den schout in groene was, beide geschonden.
regest_nb b) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 923).
regest_nb Op hetzelfde blad afschrift van de akte dd. 1499 Augustus 27 (Reg.No. 2338).
regest_nummer 23381499 Augustus 27
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Guylge en den Berg, graaf van Ravenszberg etc., doet afstand van stad en land
van Diest, en slot en land van Zychen en Zelem ten behoeve van heer Engelbrecht, graaf van Nassauwe en Vyanden, 
heer van Breda, met wien hij deze goederen geruild heeft tegen diens helft van slot en land van Millen met de steden 
Gangelt en Vuecht.
regest_datering (den neisten Dinxstach na Sent Bartholomeus' daige des hilligen apostels).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 923). Met zegel van den oorkonder in gele was.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 923).
regest_nb c) Afschrift op hetzelfde blad als het afschrift dd. 1499 Augustus 17 (Reg.No. 2334).
regest_nummer 23401499 Augustus 27
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassawe en Vianden, heer van Breda, verklaart tot een overeenkomst 
gekomen te zijn met den hertog van Guylge over de afbetaling van de 11350 rijnsche guldens, die hij bij den ruil van ½ 
Millen, Gangelt en Vucht tegen Diest, Zychen en Zelem nog bovendien betalen moet, verminderd met de rente uit 
Zychen, die de hertog nog schuldig is aan graaf Engelbrechts moeder.
regest_datering (uff den neisten Dynxstach na Sent Bartholomeus' dage des hilligen apostels).
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 923).
regest_nb b) Mogelijk oorspr. op perkament (Inv.No. 923). Zegel verloren, charter zeer beschadigd.
regest_nummer 23411499 Augustus 27
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Guylge en den Berge, graaf van Ravensberge etc., verklaart ontvangen te 
hebben van heer Engelbrecht, graaf van Nassauwe en Vyanden, heer van Breda etc., 3159 van de 11350 rijnsche 
guldens, die deze bij den ruil van zijn helft van slot en land van Millen met de steden Gangelt en Vuecht tegen stad en 
land van Diest, slot stad en land van Zychen en Zelem op den koop toe zou geven.
regest_datering (in unser stad Guylge uff den neisten Dinxstach na Sent Bartholomeus' daige des hilligen apostels).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 923). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 20961483 Maart 10
regest_beschrijving Johannes, paltsgraaf op den Rijn, hertog in Beyeren, graaf van Spanheym, en zijn gemalin Johanna
van Nassauwe en Sarbrücken, verkoopen aan Wilhelm, hertog van Gulich en den Berg, graaf van Ravensberg, heer van 
Heynsberg etc., hun oom, hun rechten op Heynsberg, Lewenberg, Diest en Siechen, en doen afstand van de 
aanspraken op ¼ van het hertogdom Gulich, die hun van den kinderloos gestorven graaf Wilhelm van Blankenheym 
aangekomen mochten zijn.
regest_datering (uff den Montach na dem Sondage Letare zo Halffasten).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1499 September (Reg.No. 2342).
regest_nummer 23421499 September 1
regest_beschrijving Gotschalck van Harve, heer van Alstorp, landdrost van het land van Guylge, en Werner van den 
Bungart, ridders, geven vidimus van de akte dd. 1483 Maart 10 (Reg.No. 2096) ingevolge belofte, door den hertog van 
Guylge aan den graaf van Nassauwe gedaan.
regest_datering (uff Sondach Sent Egidius' dach).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 923). Met de zegels van beide oorkonders in groene was.
regest_nb b) Vertaling in het Duitsch (Inv.No. 923).
regest_nb c) Vertaling in het Latijn (Inv.No. 923).
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regest_nummer 23751500 Augustus 17
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Guylge en den berg, graaf van Ravensberg, verklaart ontvangen te hebben van
heer Engelbrecht, graaf van Nassauwe en Vyanden, heer van Breda, 8191 gulden, die deze hem nog schuldig was van 
de 11350 rijnsche guldens, die hij hem bij den ruil van Diest, Zychem en Zelem tegen de helft van Millen, Gangelt en 
Vuecht nog bovendien betalen zou.
regest_datering (Bürch, uff den neisten Maindach na Unser Frauwen daige Assumpcion).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 923). Met zegel van den oorkonder in gele was.
regest_nummer 24271503 Maart 1
regest_beschrijving Philips, aartshertog van Oistrijcke, hertog van Bourgoingnen enz., oorkondt, op verzoek van 
Engelbrecht, graaf van Nassou en Vyanden, heer van Breda etc., ridder van de orde, raad en kamerling, dat uit de 
leenregisters van Brabant gebleken is, dat hij 28 Augustus 1499, na opdracht door den hertog van Gulik, beleend is met
het land van Sichenen, tol en doorgang van Diest, het burggraafschap van Antwerpen, de helft van Meerhout en Vorst,
de helft van Meerhout met hoog en laag gerecht, en 2/3 van een watermolen, het dorp Hoelede en 9 bunder land in 
Wolmerssem.
regest_datering (Bruessel int jaer ons Heeren duysent vijfhondert ende twee nae costume ons Hoofs van Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 925). Met de zegels van den hertog en de leenmannen Jan van Montenaken, Daniel van 
Binckem, Jan van den Bossche en Gielijs Arachart in roode was; alle, behalve dat van Montenaken, zeer geschonden.
regest_nummer 21671487 November 27
regest_beschrijving De Raad van Brabant vernietigt het verstek, verleend tegen den hertog van Gulyck, gedaagde, in 
het proces over Monjou, tegen hem gevoerd door heer Jan van Gavere, ridder, en bevestigt zijn beschikking, waarbij 
Monjou als onderpand zal dienen voor het vonnis ten principale en de andere goederen van den hertog van Gulyck in 
Brabant voor de achterstallen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb a) Authentiek afschrift (Inv.No. 926).
regest_nb b) Authentiek afschrift (Inv.No. 926).
regest_nummer 25121510 10 Januari 20
regest_beschrijving Maximiliaan schrijft aan den Raad van Brabant om den graaf van Nassou een termijn van 3 
maanden te verleenen benevens sommatiebrieven, om van den hertog van Jullers garantie te verkrijgen voor de 
landen van Diest en Zychen, in verband met een sententie van genoemden Raad ten behoeve van Jehan de Gavre.
regest_datering (Bruselles anno IX).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 926).
regest_nummer 25411511 Juni 10
regest_beschrijving Maximiliaan van Oostenrijk gelast zijn dochter Marguerite, hertogin-weduwe van Savoye, na 
ontvangst van een rekest van graaf Henry de Nassou, alle procedures in de zaak tusschen den hertog van Juillers en 
Jehan de Gavre over de heerlijkheid Diest, die door den hertog, vóór den verkoop aan graaf Engelbert van Nassou, is 
bezwaard met hetgeen hij aan Jehan de Gavre schuldig was uit hoofde van diens heerlijkheid Monjoie, op te schorten, 
totdat een minnelijke schikking beproefd zal zijn, bij mislukking waarvan het vonnis, door Jehan de Gavre verkregen 
ten nadeele van den hertog, die daarvan ten onrechte in appèl is gegaan, uitgevoerd moet worden.
regest_datering (en notre ville de Copestain).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 926). Met sluitzegel onder papieren ruit.
regest_nummer 25881515 Januari 2
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou en Vienne, en Guillaume de Croy, heer van Chièvres, oorkonden, dat 
Jehan de Gavre, ridder, heer van Zittert, met hun advies en toestemming heeft getransporteerd aan den prins van 
Espaigne zijn rechten op de heerlijkheid Montjoie, welke in bezit genomen is door den hertog van Jullers, alsmede op 
de achterstallen, die deze hem daarvan schuldig is, waarbij zij de helft van de opbrengst voor zich bedongen hebben.
regest_datering
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 926).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 926). Op hetzelfde blad als afschrift b. het afschrift dd. 1515 Januari 7 (Reg.No. 2589).
regest_nummer 25891515 Januari 7
regest_beschrijving Jehan de Gavere, heer van Zittert, ridder, raad en kamerling van den prins van Espaigne, verklaart, 
dat hij, met goedvinden van de heeren van Nassou en Chièvres, de helft van zijn recht op de heerlijkheid Montjoye, die 
de hertog van Jullers hem onthoudt, met de achterstallen daaruit heeft overgedragen aan den prins van Espaigne, en 
dat hij hun de helft zal geven van hetgeen hij wegens de overdracht ontvangen zal.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 926). Geschreven op hetzelfde blad als dat dd. 1515 Januari 2 (Reg.No. 2588).
regest_nummer 30891543 December 16
regest_beschrijving René de Chalons, prins van Orenges enz., gelast den griffier Nicolas Vierling te Breda, alle stukken 
betreffende Mon Joye naar Bruxelles te zenden.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 926). Met sluitzegel onder papier. In margine een verklaring, dat den 21en 
December de stukken gezonden zijn. In dorso: "Mont Joye Gavere".
regest_nummer 30901543 December 20
regest_beschrijving De Raad en Rekenkamer te Breda zendt den prins van Orenges, gouverneur, stadhouder en 
kapitein-generaal van Geldres, Hollande en Utrecht etc., de gevraagde stukken betreffende Orenges, Cuyseau, 
Varennes, goederen in Bretagne, Dauphiné en Bourgoigne, afkomstig van zijn rentmeester-generaal in Bourgoigne, 



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 527

benevens een uittreksel uit de besomming van de waarde zijner landen in Luxembourg, en bericht, dat de griffier, die 
zich wel herinnert een copie gezien te hebben van den koop van Montoye door 's prinsen vader of oudoom en den 
heer van Chièvres van Jehan de Gavre, zoodra hij hersteld is, in de geheime papieren naar meer stukken 
dienaangaande een onderzoek zal instellen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 926).
regest_nummer 30911543 December 21
regest_beschrijving Nicolas Vierling, griffier, schrijft den prins van Orenges, graaf van Nassou etc., dat hij aangaande 
Montjoye alleen de bijgaande stukken heeft gevonden, waarvan geen een authentiek is, en dat de origineelen bij 
wijlen den heer van Sart moeten gebleven zijn, daar hij die nooit gezien heeft.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 926).
regest_nummer 23161499 Maart 13
regest_beschrijving De notaries Henricus Coene instrumenteert, dat Engelbertus, graaf van Nassou en Vianden, heer 
van Breda etc., en Wilhelmus van Croy, heer van Chievere, Archot etc., met Johannes van Gavere, heer van Zietert, 
Rode-St. Agathe etc., zijn overeengekomen, onder nietigverklaring van de overeenkomst, eenige jaren geleden te St.-
Aechten Rode gesloten, dat heer Jan van Gavere ten behoeve der beide anderen afstand doet van de helft der van zijn 
ouders geërfde aanspraken op 2/3 van de heerlijkheid Monjoye en de 56000 schilden met achterstalligen interest; dat 
geen van beide parteijn afzonderlijk eenig vergelijk zal treffen met den hertog van Gulck; dat het proces van heer Jan 
van Gavere over Monjoye, hangende voor den Raad van Brabant, door de heeren van Nassou en Croy betaald zal 
worden, en dat de kinderen van Adriaen van Gavere, die het derde deel van Monjoye bezitten, zich zullen houden aan 
dit tractaat.
regest_datering (Bruxelle in curia et hospicio suprascripti domini comitis de Nassou a.D. millesimo quadringentesimo 
nonagesimo octavo more gallicano).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 926). Met signatuur van den notaris.
regest_nb b) Afschrift 1e helft 16e eeuw (Inv.No. 926).
regest_nummer 23991501 September 7
regest_beschrijving Philips, aartshertog van Oistrijcke, hertog van Bourgoingnen, Lothringen, Brabant enz., verleent 
Engelbrecht, graaf van Nassouwe, heer van Breda, akte van purge voor de heerlijkheden Diest, Zichenen, Meerhout 
e.a., door dezen onlangs verkregen van den hertog van Gulick, tegen ieder, die hem in het bezit dier heerlijkheden zou 
willen storen, met handhaving evenwel van de nader te bewijzen vorderingen van heer Jan van Gavere, Jacob van 
Moelenbroeck en Henrick van Scoenhove.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 926). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was met contrazegel.
regest_nummer 891304 April 9
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., geeft heer Heinrick van Meldert, ridder, voor de 100 pond, die hij 
hem beloofde, toen hij hem ridder maakte, en voor 400 pond, die hij hem bovendien schuldig is, den heerencijns en 
het lage gerecht van de dorpen Meerhout en Vuerst.
regest_datering (Donderdaechs nae Belokenen Paeschen).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1306 Januari 23 (Reg.No. 92).
regest_nb Zie Wauters VIII, bl. 113.
regest_nummer 921306 Januari 23
regest_beschrijving Johannes, proost van het klooster van St. Jacobus van Frigidus Mons in Bruxella, geeft vidimus van
den brief dd 1304 April 9 (Reg.No. 89).
regest_datering (a.D. millesimo CCCo. quinto Dominica ante Conversionem Beati Pauli).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 927). Hieraan was vastgehecht een memorie over de berechting van eenige misdadigers te
Meerhout en Vorst door den meier van Zichenen, en een memorie in duplo over de verdeeling van de hooge 
heerlijkheid van Meerhout tusschen den hertog van Brabant en den heer van Diest.
regest_nummer 1490-1443
regest_beschrijving De procureur-generaal in Brabant en Lijmborch verzoekt den Raad van Brabant, den jonker van 
Diest te veroordeelen tot restitutie van breuken of composities, geïnd uit hoofde van de hooge heerlijkheid in 
Meerhout en Vorst.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 927).
regest_nummer 28931535 April 19
regest_beschrijving Gedeputeerden van den graaf van Nassou, niet tot overeenstemming gekomen met 
gedeputeerden van den kardinaal van Luydick in de kwestie over de heiden tusschen Caggevenne en Tessenderloe, 
adviseeren om elk van beide partijen de helft te geven.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 930). Op hetzelfde blad afschrift van den brief van denzelfden datum (Reg.No. 2894) en 
het getuigenverhoor.
regest_nummer 28941535 April 19
regest_beschrijving Gedeputeerden van heer Erardt van der Marck, kardinaal etc., als graaf van Loen, adviseeren, dat 
de heerlijkheid van Tessenderloe wel gefundeerd is om in de possessie te blijven van de kwestieuze heiden, zooals zij 
sinds jaren geweest is, in tegenstelling met die van Scaffen.
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regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 930). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift Reg.No. 2893 en het getuigenverhoor.
regest_nummer 881303 December 4
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., belooft heer Gerard, heer van Dyest, burggraaf van Antwerpen, 
uitlevering van misdadigers, wat Brabant betreft.
regest_datering (tGudensdaghes vor Sinterclaus' dagh).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 931). Met in stukken gebroken zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 5601357 October 13
regest_beschrijving Jan, heer van Hamele, beslist als arbiter tusschen de vrouwe van Moreamez, Wailgoel en Diest, 
Henric, haar zoon, en heer Henric van Boxteel, ridder, diens momber eener-, en de stad Dyest anderzijds, dat de 
zetting eener bede, de stad door den hertog afgedwongen en zonder voorkennis van den heer van Diest door het 
stadsbestuur gedaan, blijven zal, doch de stad 10 pond grooten jaarlijks, losbaar met den penning 10, zal betalen aan 
jonkvrouw Janne, zuster van Henric.
regest_datering
regest_nb Afschrift 14e eeuw (Inv.No. 932). Door het oorspr. waren gestoken de brieven dd. 1357 December 18 en 1360 
November 30 (Reg. Nos. 562 en 594). In dezelfde katern het afschrift van den brief dd. 1363 Maart 13 (Reg.No. 619).
regest_nummer 5621357 December 18
regest_beschrijving Marie van Ghystele, vrouwe van Moreames, Baljoel en Diest, en Henric van Boexstele, momber 
van Henric, heer van Diest, confirmeeren den brief dd. 1357 October 13 (Reg.No. 560), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift 14e eeuw (Inv.No. 932). Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1360 November 30 (Reg.No. 
594).
regest_nummer 5941360 November 30
regest_beschrijving Henric, heer van Diest en Zeelhem, burggraaf van Antwerpen, confirmeert den brief dd. 1357 
October 13 (Reg.No. 562), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (op Sint Andries' dach des lesten daechs van November).
regest_nb Afschrift 14e eeuw (Inv.No. 932).
regest_nummer 6191363 Maart 13
regest_beschrijving Henric van Diest en Elsbeen van Hoerne, heer en vrouwe van Dyest, burggraven van Antwerpen, 
vergunnen schepenen en raad van Dyest de bede, groot 4000 schilden, die zij den hertog van Brabant hebben 
toegestaan, te innen, benevens 400 schilden voor onkosten, op voorwaarde, dat zij de controle zullen hebben over de 
wijze, waarop het geld bijeengebracht wordt.
regest_datering
regest_nb Afschrift 14e eeuw (Inv.No. 932). Geschreven in dezelfde katern als de afschrift van de brieven dd. 1357 
October 13 en December 18 en 1360 November 30 (Reg. Nos. 560, 562 en 594).
regest_nummer 7691386 Mei 21
regest_beschrijving Jehanne, hertogin van Brabant enz., belooft, dat, al heeft heer Thomas, heer van Dyest, haar raad, 
mede bezegeld het privilege, waarbij den bewoners van Brabant wordt toegezegd, dat hun door den Raad van de 
hertogin binnen 14 dagen na hun klacht recht gedaan zal worden, klachten van bewoners der heerlijkheid Diest aan 
hem ter berechting zullen worden overgelaten.
regest_datering (tot Bruessel).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 933). Met het zegel van hertogin Johanna in gele was.
regest_nb b) Authentiek afschrift 15e eeuw (Inv.No. 933).
regest_nummer 10781419 Januari 29
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., vergunt zijn raad heer Thomas, heer van Diest
en Sichen, om alle konijnestroopers in zijn heerlijkheden Diest, Sichen en Merhout en in zijn vrije waranden zonder 
vorm van proces te berechten.
regest_datering (Budichem dusent vierhondert ende XVIII na gewonte des Hoefss van Cameric).
regest_nb Afschrift 15e eeuw (Inv.No. 934).
regest_nummer 19041467 October 10
regest_beschrijving De hertog van Bourgoingnen, Brabant enz., gelast den schout van Diest te zorgen, dat de tol op 
het drijven van ossen en hoornbeesten binnen Brabant niet ontdoken wordt.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 935).
regest_nummer 20221477 vóór Juli 12
regest_beschrijving De hertog van Oostenrijck, Bourgongiën etc., verzoekt den Raad van Brabant toezending van 
brieven, die de stad Lier volgens den hertog van Gulick en gedeputeerden van zijn stad Diest, van den Raad gekregen 
zou hebben in haar proces tegen de stad Diest naar aanleiding van de verplichte veemarkt te Lier, en beveelt den Raad 
het proces te schorsen tot nader bericht, daar de pretensie van Lier ingaat tegen vroeger verleende privileges.
regest_datering
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 937). Op hetzelfde blad de afschriften Reg. Nos. 2024 en 2025.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 937). Op hetzelfde blad afschrift Reg.No. 2024.
regest_nummer 20231477 Juli 12
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regest_beschrijving Marie etc., gelast den Raad van Brabant ten tweeden male ervoor te zorgen, dat de kooplieden in 
de heerlijkheid Diest hun koopwaar mogen brengen, waar zij willen, zonder door die van Lier daarin gehinderd te 
worden, totdat de hertog van Gulick en de hertog van Oesterijck in het land zijn.
regest_datering (Tenremonde).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 937).
regest_nummer 20241477 na Juli 12
regest_beschrijving Maximilianus, hertog van Oestryck etc., bevestigt, op verzoek van den hertog van Gulche etc., heer
van Diest, het privilege, door zijn gemalin bij haar inkomst aan de Staten van Brabant verleend, waarbij den 
kooplieden vergundt wordt vrijelijk handel te drijven en hun koopwaar en vee ter markt te brengen, waar zij willen, 
met betaling van tol en rechten.
regest_datering
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 937). Geschreven op hetzelfde blad als de afschriften Reg. Nos. 2022 en 2025.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 937). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift Reg.No. 2022.
regest_nummer 20251477 na Juli 12
regest_beschrijving Maximiliaen en Marie, hertog en hertogin etc., bevestigen op verzoek van den hertog van Gulic, 
heer van Diest, het privilege aangaande het vrije verkeer en de vrije markt voor alle kooplieden van Brabant 
behoudens tol en rechten, en verklaren, onder bevestiging van de bij hun inkomst reeds tot stand gebrachte 
vernietiging van het privilege, door hertog Karel aan de stad Lier verleend, waarbij Lier werd aangewezen als verplichte
veemarkt, dat het vee evenals vroeger te Diest en overal elders ter markt gebracht mag worden.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 937). Geschreven op hetzelfde blad als de akte Reg.No. 2022.
regest_nummer 20261477 na Juli 12
regest_beschrijving Maximiliaen en Marie etc., vernietigen het privilege, door hertog Kaerl, op slinksche aanbrenging 
van eenige personen, aan de stad Lier gegeven, mitsgaders de litispendentie in dezen, waarop Lyer zich zou mogen 
beroepen, en herstellen de stad Diest in het bezit van haar eigen veemarkt.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 937).
regest_nummer 20521479 Maart 23
regest_beschrijving Maximiliaen en Marie, hertogen van Oistrijck enz., bevelen, op een klacht van de Staten van 
Brabant over schending van de Blijde Inkomst door sommige ambtenaren, dat kooplieden met ossen of ander vee 
vrijelijk in en door Brabant mogen trekken behoudens betaling van tol en andere rechten.
regest_datering (Antwerpen duysent vierhondert achtendetseventich voor Paesschen).
regest_nb a) Authentiek afschrift op perkament (Inv.No. 937).
regest_nb b) Authentiek afschrift op hetzelfde blad als de akten dd. 1484 Augustus 4 en 11 (Reg. Nos. 2118 en 2119), 
welk blad aan het perkamenten afschrift is vastgehecht met een tweede blad, waarop uittreksels uit verschillende 
Blijde Inkomsten.
regest_nummer 21181484 Augustus 4
regest_beschrijving Maximiliaen en Philips, hertogen van Oistrike enz., gehoord de klacht van veehandelaren over het 
afpanden van hun vee door de stad Lyere krachtens een vonnis, door deze stad verworven tegen de stad Dyest, gelast, 
na advies van den Grooten Raad en den Raad van Brabant, dit vonnis niet uit te voeren tegen de veehandelaren, daar 
zij bij het proces niet betrokken waren, doch hen volgens de Blijde Inkomsten der hertogen van Brabant ongehinderd 
te laten gaan, waarheen zij willen, behoudens betaling van tol en andere rechten, en de schade, hun door uitvoering 
van het vonnis berokkend, te vergoeden.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 937). Op hetzelfde blad afschriften van de akten dd. 1484 Augustus 11 en 1479 Maart 23, 
welk blad is vastgehecht aan het afschrift op perkament dd. 1479 Maart 23 (Reg. Nos. 2119 en 2052).
regest_nummer 21191484 Augustus 11
regest_beschrijving Godevaert Christiaens, bode, bericht, dat hij, ingevolge de akte dd. 1484 Augustus 4 (Reg.No. 
2118), op de marge waarvan dit geschreven is, den schout van Lyere bevolen heeft den veedrijvers de hun aangedane 
schade te vergoeden, doch dat deze geweigerd heeft, omdat het de Rekenkamer van Brabant aanging, en hij zich in 
den Raad zal komen verantwoorden.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 937). Geschreven op hetzelfde blad als Reg.No. 2118.
regest_nummer 2389c 1500?
regest_beschrijving De graaf van Nassau verzoekt den kanselier van Brabant om Claes Baten, wonende te Testerloo in 
Looz, die door de justitie van Gheel als gijzelaar gevangen is genomen wegens schulden, die het land van Liège heeft, 
en onder voorwendsel, dat Testerloo in Liège zou liggen, in vrijheid te stellen, aangezien het een onderdaan van hem 
is, die voor het grootste deel weilanden in Diest en Zichem in pacht heeft, en wiens gevangenhouding hem zeer zou 
benadeelen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 938).
regest_nummer 24031501 October 22
regest_beschrijving Philips, aartshertog van Oistrijck, hertog van Bourgongiën, Lothringen, Brabant enz., verleent de 
stad Dyest surséance van betaling tegenover alle schuldeischers, behalve hemzelve en den graaf van Nassouw, en met 
betrekking tot reparaties aan vestingwerken enz.
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regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 940).
regest_nummer 24161502 October 29
regest_beschrijving Philips, aartshertog van Oistricke enz., gelast, op verzoek van heer Ingelbrecht, graaf van Nassouw 
en Vyanen, heer van Dyest, stadhouder-generaal van al zijn landen, aan alle ambtenaren, wien het aangaat, om alle 
schuldenaars van cijnzen, renten enz. of houders van leenen in diens heerlijkheden Dyest, Zichenen, Meerhout, Vorst, 
Holede en het burggraafschap van Antwerpen, te bevelen, zich aan te melden bij diens rentmeester Johannis Coels.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 942). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 24441504 Januari 16
regest_beschrijving Philips, aartshertog van Oistricke enz., verleent, op verzoek van heer Engelbrecht, graaf van 
Nassouw, Vyanden etc., heer van Breda, Diest etc., ridder van zijn orde, zijn raad en eersten kamerling, aan de pachters
van diens tollen, molens. land enz. in Diest, Zichenen en Meerhoudt, hetzij dat het inwoners van het land van Ludick 
en Loon of andere onderzaten zijn, vrijgeleide in Brabant gedurende 4 jaar wegens afloop van den in 1501 verleenden 
termijn.
regest_datering (Bruessel duysent vijfhondert ende drie).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 943). Met geschonden zegel met contrazegel in roode was.
regest_nummer 24861508 Januari 9
regest_beschrijving Maximiliaen, Roomsch koning enz., en Kaerle, aartshertog van Oistricke enz., verlengen op 
verzoek van heer Hendrick, graaf van Nassou, Vyanen etc., heer van Breda, Dyest etc., het vrijgeleide, den 16en Januari 
1504 aan de pachters van diens goederen te Dyest, Zichenen en Meerhout verleend, met 3 jaar.
regest_datering (Bruessel int jair onss Heren duysent vijffhondert ende zeven).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 943). Het zegel van aartshertog Karel verloren.
regest_nummer 26461518 vóór April 27
regest_beschrijving De graaf van Nassou, heer van Diest, en burgemeesters en schepenen van de stad verzoeken den 
koning de ordonnantie van wijlen graaf Inglebrecht, waarbij den inwoners wordt gelast den 30en of 40en penning te 
betalen van de poortersnering, te approbeeren met inbegrip van de inwoners der aangrenzende gehuchten Cagevenne
en Aerdt c.a., welke tot heden weigerden, en met vernietiging van het proces, dat daarover hangende is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 944). In margine adviezen van den Raad van Brabant in gunstigen zin dd. 1518 
April 27. Aan den voet appointement van Dublioul van den 26en Mei om het rekest naar den Grooten Raad te zenden 
om advies. Daaronder advies dd. 7 Juni strekkende tot het inwinnen van nadere informaties. Aan het rekest zijn 
vastgehecht de brieven dd. 1518 November 8 en 1519 Januari 27 (Reg. Nos. 2654 en 2658).
regest_nummer 26541518 November 8
regest_beschrijving De Raad van Brabant belast Adriaen van Heylwighen, rentmeester van Brabant in het kwartier van 
Loevene, met het inwinnen van de nadere informaties, gevraagd in het advies van den Grooten Raad, dat gesteld is in 
margine van het rekest, dat hieraan is vastgehecht (Reg.No. 2646).
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 944).
regest_nummer 26581519 Januari 27
regest_beschrijving Adriaen van Heylwigen, rentmeester van Brabant in het kwartier van Loeven, doet mededeeling 
van de informaties, door hem ingewonnen aangaande het rekest van den graaf van Nassouwen en de stad Diest 
(Reg.No. 2646), waaraan deze is vastgehecht, en adviseert tot inwilliging van het verzoek.
regest_datering (XVc ende XVIII stilo Brabantiae).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 944). Hieraan was vastgehecht de brief dd. 1519, October 27 (Reg.No. 2669), 
welke is losgeraakt.
regest_nummer 26691519 October 27
regest_beschrijving De Raad van Brabant zendt de landvoogdes en den Geheimen Raad het rapport dd. 1519 Januari 27
(Reg.No. 2658), hieraan vastgehecht, en bericht, dat uit het onderzoek door henzelve ingesteld aangaande het proces, 
dat er eertijds over deze zaak geweest is, gebleken is, dat de strekking van het rekest geheel dezelfde is als die van het 
toen door eischers gewonnen proces.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 944). Het stuk is losgeraakt van dat dd. 1519 Januari 27 (Reg.No. 2658).
regest_nummer 26711519 December 1
regest_beschrijving De koning, gezien de adviezen van den rentmeester van Brabant in het kwartier van Louvain, van 
den Raad van Brabant en van den Grooten Raad te Malines beveelt, dat de inwoners van Diest en die van het gehucht 
Aerde den 40en penning zullen betalen van de zoogenaamde poortersnering zonder te prejudicieeren op het proces, 
dat hangende is tusschen den graaf van Nassou en de stad Diest eener-, en eenige inwoners van Aerde anderzijds.
regest_datering (Malines).
regest_nb a) Concept (Inv.No. 944).
regest_nb b) Nagenoeg onleesbaar concept van dezelfde strekking in eenigzins andere bewoording (Inv.No. 944).
regest_nummer 18861464 December 13
regest_beschrijving Philippus, hertog van Bourgoingnen, Brabant, enz., oorkondt, dat de Raad van Brabant beslist 
heeft, dat de zaak van den lombard Anthonis Ferier, wonende te Diest, berecht moet worden voor schepenen aldaar 
en niet door hen heer.
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regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 946).
regest_nummer 28731534 Januari 3
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Diest zenden hierbij ingesloten aan den heer van der Zart 
afschrift van het vonnis van den Raad van Brabant, waarbij het privilege bevestigd wordt, waarvan zij hem bij een 
vorige gelegenheid een afschrift hebben gestuurd en waaruit blijkt, dat alle ingezetenen behooren te recht te staan 
voor schepenen van Diest.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 946).
regest_nummer 29331537 vóór Juli 28
regest_beschrijving De graaf van Nassou verzoekt den keizer, de stad Diest de helft van haar quote in de bede, 
bedragende 5700 pond 18 stuivers 4 penningen, kwijt te schelden, wegens haar armoede als gevolge van den oorlog 
tegen Liège en Geldres.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 947). In margine beschikking dd. 1537 Juli 28, waarbij bepaald wordt, dat 1700 
pond 17 stuivers en 2 penningen binnen den vastgestelden termijn betaald moeten worden en het overige, zoodra de 
stad daartoe in staat zal zijn. Aan het rekest is vastgehecht een staat van ontvangsten en uitgaven over October 
1534/October 1535.
regest_nummer 2972-1538
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Diest vragen den prins van Oraengnen om tusschenkomst 
bij den keizer tot verkrijging van vrijstelling van beden gedurende 10 à 12 jaar.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 947). Hieraan vastgehecht een staat van de inkomsten en uitgaven over de jaren 
1528-1538.
regest_nummer 7481381 Maart 18
regest_beschrijving Claes en Henrick van Ruselmoelen, Jan van Lijmbertingen en Jan Vrederijcx van Holede, gezworen 
molenslagers, geven, daartoe verzocht door Jan van Rillaer, rentmeester van Thienen, een voorschrift aangaande de 
eischen, waaraan de molens te Zelcke en Halen zullen hebben te voldoen.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 948).
regest_nummer 7571382 October 17
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Thienen oorkonden, dat den 15en October l.l. Jan 
van Beloingnen, Jan Says en Goort van Eertrijcke, gezworen molenslagers, ten verzoeke van Jan van Redinghen, 
rentmeester van den hertog in Thienen, onder eede hebben verklaard, dat vanouds uitsluitend de rentmeester van 
Thienen met zijn gezworen molenslagers kennis heeft te nemen van alle wateren, waar molens staan van Heilischem, 
over Leuwe, Halen, Diest, Zichenen, Testelt, Arschot tot Rotselaer incluis en dat niemand aan een pegel mag raken, 
tenzij in het bijzijn van den rentmeester of zijn molenslagers.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 948).
regest_nummer 863-1399
regest_beschrijving De hertogin van Brabant, gehoord de klachten van sommige steden, beveelt den rentmeester van 
Thienen ervoor te zorgen, dat de Demer geruimd wordt en de molens gehouden worden, zooals het behoort.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift in de bijlage (Inv.No. 948).
regest_nummer 8641399 Maart 18
regest_beschrijving Claes van Ruselmoelen, Jan Vredericx van Holede, Jan van Rotselair, Godevaert van Bruessele, 
Matheus van Ruselmoelen en Jan de Cupere gezworen molenslagers, geven, daartoe verzocht door Dierick Plissis, 
rentmeester van Diest, in tegenwoordigheid van Jan Neckers, scholaster van Thienen en rentmeester van de hertogin 
van Brabant, een ordonnantie aangaande de pegels van de molens te Diest, Sichenen, Testelt en Arschot.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 948).
regest_nummer 29861539 Mei 17
regest_beschrijving Kaerle, keizer enz., gelast mr. Jacop Boone, raad van Brabant, mr. Jheronimus van Hamme, raad en
meester-ordinaris van de Rekenkamer te Bruessel, en mr. Peeter du Fief, procureur-generaal, om met den gewezen 
rentmeester van Thienen, den stadhouder van den tegenwoordigen rentmeester, en geërfden de molens aan den 
Demer, van Aerschot tot Halen en Velpe inclusief, te visiteeren, met opdracht om, met advies van gezworen 
molenslagers van elders, een ordonnantie te maken, en dit ingevolge een klacht van geërfden aan den Demer boven 
den molen van Diest over het ophouden van het water door den rentmeester aldaar, in strijd met de ordonnantie van 
1458.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 948.
regest_nummer 29871539 Juni 19
regest_beschrijving Kaerle, keizer, geeft op verzoek van mr. Jacop Boone, Jeronimo van Hamme en Peeter du Fief en 
nadat zij een raming en rapport hebben ingeleverd bij de regente en gouvernante en den Geheimen Raad nevens haar, 
uitbreiding aan de hun gegeven commissie in zake onderzoek en regeling van den toestand van den Demer.
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regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 948.
regest_nummer 29881539 Juni 20
regest_beschrijving Jacob Boone, raad, Jheronimus van Hamme, raad en meester in de Rekenkamer te Bruessel, en 
Peeter du Fief, procureur-generaal in Brabant, geven na gedane visitatie en belanghebbenden gehoord, met advies 
van gezworen molenslagers de hier volgende ordonnantie op het onderhoud en gebruik van de rivier de Demer van 
Aerschot tot Halen inclusief, ingevolge commissie, hun verleend den 19en Mei l.l., en geamplieerd den 19 dezer.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. in Inv.No. 948.
regest_nb b) Extract (Inv.No. 948).
regest_nummer 29891539 Juni 28
regest_beschrijving De keizer gelast den drossaard en den rentmeester van Diest ervoor te zorgen, dat uitvoering 
wordt gegeven aan de ordonantie van den 20sten dezer tot wegneming van alle gebreken in de rivieren de Demer, de 
Gheete en de Velpe.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 948). Met sluitzegel onder papieren ruit.
regest_nummer 26701519 November 18
regest_beschrijving Kaerle, koning van Castilliën, Leon enz., gelast den deurwaarder op verzoek van Henrick, graaf van 
Nassou, heer van Breda, Diest enz., raad, kamerling en kapitein-generaal van zijn armeeën van herwaarts over, allen, 
die in het land van Diest gegoed zijn aan de rivier de Demer en zijrivieren daarvan, te bevelen die rivieren te ruimen, 
diepen en wijden volgens ordonnantie van gezworen molenslagers en andere deskundigen, in het belang van de 
scheepvaart en van de molens.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 948). Met rest van het zegel van den koning in roode was. In dorso staat: "Gepubliceert bij 
Lambrechte van Lumpne, bode ordinaris in Brabant, op Goensdach VIIa marcii anno XX stilo Cameracense ende 
verpeent in wyen gebreckelycke waren opte pene van vier philipsguldens".
regest_nummer 31501547 November 20
regest_beschrijving Kaerle etc. gelast den deurwaarder, na ontvangst van een rekest van de stad Leeuwe, houdende 
klachten over de beletselen, toegebracht aan de scheepvaart op de Gheete en den Demer door het maken van twee 
nieuwe molens door den heer van Diest, te zorgen, dat het werk geschorst wordt, en partijen te dagen voor den Raad 
van Brabant.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 949).
regest_nb Aan den voet van de oorspr. akte stond het relaas van den deurwaarder en dat de zaak den 11en Januari 
1548 zou voorkomen.
regest_nummer 31591548 Februari 22
regest_beschrijving De Raad van de stad Leeuwe, gehoord het rapport van de bijeenkomst van zijn gedeputeerden 
met de heeren van Merode, van Mal e.a. raden van den prins van Orangiën aangaande de molens, die te Diest aan 
weerszijden van de spui gehangen zouden worden, noemen de voorwaarden, waaraan in een te sluiten contract 
voldaan zou moeten worden ten behoeve van de scheepvaart.
regest_datering (XVc XLVIII stilo leodiense).
regest_nb Afschrift in duplo (Inv.No. 949).
regest_nummer 31721548 Juni 6
regest_beschrijving (De Raad en Rekenkamer te Breda?) schrijft aan den raad Huyghes de Maubuys, dat hij, na inzage 
van het geschrift, opgesteld door burgemeesters van Diest, den meester metselaar en den meester timmerman van 
den prins, van meening is, dat een rekest gezonden moet worden aan de koningin tot verkrijging van een oproep aan 
alle belanghebbenden, die bezwaren hebben tegen de nieuwe molens te Diest, om te verschijnen voor een 
commissaris, aan te wijzen door haar, of door den kanselier van Brabant.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 949).
regest_nummer 31911549 Juni 13
regest_beschrijving Jacob Boonen en Nicolaes Oudart, raden, en Jeronimus Boudewijns, secretaris van den Raad van 
Brabant, op verzoek van de heeren de Merode en Corbaron, voogden van den prins van Oraingien, door den keizer 
aangesteld tot commissarissen, hebben te Diest gehoord de bezwaren van alle geïnteresseerden tegen de nieuwe 
molens aldaar en de weerlegging door gedeputeerden van den prins, waarna de stad Leeuwe, welke bij haar bezwaren
persisteert, een maand uitstel krijgt, om ze op schrift te stellen, en de stad Thienen dan tevens zal beslissen, of zij zich 
bij Leeuwe voegt, dan wel consenteert in het in werking stellen der molens.
regest_datering
regest_nb Authentiek extract uit het verbaal van bovengenoemde commissarissen (Inv.No. 949).
regest_nummer 32001549?
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Soutleeuwe verzoeken den kanselier van Brabant, 
den rentmeester en den mulders van Diest te verbieden, zooveel water weg te malen, dat de schepen, eenmaal binnen
Diest, de stad niet meer kunnen verlaten, en den rentmeester en regeerders van de stad te bevelen de ordonnantie 
aangaande het passeeren van een voor de spui gespannen ketting en het betalen van kettinggeld, hetgeen nog een 
overblijfsel is uit oorlogstijd, op te heffen.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 949).
regest_nummer 3201-1549
regest_beschrijving Drossaard, burgemeesters, schepenen en raad van Diest, brengen de bezwaren, die zij hebben 
tegen het concept van de overeenkomst, met de stad Leeuwe te sluiten aangaande de nieuwe molens, ter kennis van 
de heeren van Merode en Mall, mombers van den prins van Orayngiën etc.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 949).
regest_nummer 32881553 Juni 28
regest_beschrijving De keizer zendt aan de stad Diest en aan den rentmeester van de vrouwe aldaar afschrift van een 
rekest van de stad Zoudtleeuwe met bevel binnen 8 dagen te antwoorden.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 949).
regest_nummer 32891553 Juli 2
regest_beschrijving Marten van Cuyck, rentmeester van Diest, licht den griffier van den Raad en Rekenkamer in over 
de klachten van de stad Leeuwe naar aanleiding van de nieuwe molens te Diest, welke klachten vervat zijn in het 
rekest van Leeuwe aan den Raad van Brabant, dat de rentmeester tegelijk met dezen verzendt aan den Raad om 
advies.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 949).
regest_nummer 32901553 Juli 5
regest_beschrijving De Raad en Rekenkamer te Breda gelast den rentmeester van Diest op diens schrijven van den 2en
dezer, om met die van de stad, na verhoor van de oudste inwoners, gezamenlijk een antwoord op het rekest van de 
stad Leeuwe op te stellen en het den Raad ter inzage te sturen, wanneer zij dat wenschen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 949).
regest_nummer 32911553 Juli
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Diest en de rentmeester van de hertogin-weduwe 
antwoorden, ingevolge bevel van den Raad van Brabant, op het rekest van de stad Zoutleeuwe.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 949).
regest_nummer 32921553 Juli
regest_beschrijving De stad Leeuwe, gezien het antwoord van de stad Diest, verzoekt den Raad van Brabant, eenige 
commissarissen te zenden om ter plaatse ingelicht te worden.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 949). In margine van het oorspr. stond een beschikking dd. 1553 Juli 13, inhoudende, dat 
het Hof den raad Peeter Asseliers en den secretaris Philips Lang committeert om partijen ter plaatse te hooren, en 
verder te doen, wat noodig is om tot een schikking te komen. Onderaan staat het relaas van den deurwaarder, dat hij 
den 22en Augustus 1553 het oorspr. van dezen brief heeft medegedeeld aan de wethouders van Diest en den 
rentmeester van de hertogin van Aerschot.
regest_nummer 32931553 Augustus 19
regest_beschrijving P. Asseliers en Ph. Lang zenden de stad Leeuwe haar rekest aan den Raad van Brabant met 
bijbehoorende stukken terug en gelasten haar, de commissie, in margine geplaatst, aan de wethouders van Diest en 
den rentmeester van de douairière van Aerschot over te brengen met de mededeeling, dat zij binnen 8 dagen te Diest 
zullen zijn voor besprekingen.
regest_datering (Thienen).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 949).
regest_nummer 32941553 Augustus 22
regest_beschrijving Marten van Cuyck zendt aan den Raad te Breda afschriften van een brief van mr. Peeter Asseliers 
en Philips Lang aan de stad Leeuwe en van het antwoord van de stad Leeuwe aan den Raad van Brabant (zie Reg.No. 
3292) en verzoekt den Raad, aangezien deze het antwoord van hem en de stad Diest uitvoeriger had gewenscht, 
iemand te zenden ter verdediging van de rechten van den heer, of hem vollediger instructies te geven; voorts meldt hij,
dat er een nieuwigheid heeft plaats gehad met het turfsteken bij den vischvijver, geheeten het Groote Vin, waarmede 
de drossaard noch hij zelve weg weten, welke kwestie in 1279 door den hertog is beslist en waarover hij ook aan den 
Raad van de hertogin van Aerschot heeft geschreven.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 949).
regest_nummer 32951553 Augustus 31
regest_beschrijving Anne de Lorraine bericht den Raad te Breda, dat de commissarissen van den Raad van Brabant 
Zondag l.l. te Diest zijn geweest voor de geschillen met Leeuwe, en verzoekt een hunner, op Dinsdag a.s. te Diest te 
komen, waarheen zij harerzijds ook iemand zal zenden om gezamelijk te antwoorden op de verschillende artikelen van
het proces-verbaal, waarvan zij afschrift hierbij insluit.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 949). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 19151468 September 12
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regest_beschrijving Gezworen molenslagers van den hertog van Bourgoengiën en Brabant oorkonden, dat zij, na 
onderzoek op klachten van de Karthuizers van Zelem e.a. eigenaars van land aan den Demer boven den molen, 
geheeten de Ezeldijck, den jonker van Diest c.s. toebehoorende, den molen in orde hebben bevonden, doch den 
pachter schuldig aan het te hoog ophouden van het water, waarom zij dezen onder contrôle hebben geplaatst.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 950).
regest_nummer 31051544 Juli 9-10
regest_beschrijving Gezworen molenslagers van de tolkamer te Thienen ontbannen op verzoek van Barthelmeeus 
Lodewijck, rentmeester van den prins van Oraegnen in Diest, onder protest van Adriaen Back, rentmeester van den 
keizer in Thienen, den pegel, staande voor den schorsmolen van Diest; stellen er een nieuwen voor in de plaats op 
dezelfde hoogte en bepalen de hoogte, waarop de heer van Diest de resbalken van zijn nieuwe molens zal moeten 
leggen.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 950). In margine staat gescchreven met de hand van den griffier Piggen: "den rentmeester 
Dieven is tot Diest overgelevert copie auctenticque van desen, die hij mij beloofde wederomme over te leveren maar 
heeft se noch in handen".
regest_nummer 32331550 October 18
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Diest oorkonden, dat op verzoek van mr. Mertten van 
Cuyckt, rentmeester van Diest, eenige personen onder eede getuigenis hebben afgelegd aangaande den stand van den
ouden pegel bij den schorsmolen op den Ezeldijck te Diest.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 950).
regest_nummer 32341550 October 20
regest_beschrijving Marten van Cuyck schrijft aan den Raad van den prins van Oraengnen te Breda, na gezamenlijk 
met de meesters timmerman en metselaar en den "steckhoeder" der molens van Diest vergaderd te hebben met de 
gezworen molenslagers van het kwartier van Luevene, dat men zich moet houden aan het vonnis van de tolkamer van 
Thienen; dat men een rekest aan den Raad van Brabant moet zenden en bevinden zal, dat de nieuwe pegel op de spui 
op dezelfde hoogte met recht gebannen is als de oude, die in 1544 ontbannen is.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 950).
regest_nummer 32371551 vóór Februari 18
regest_beschrijving De heer van Corbaron verzoekt als voogd van den prins van Oraengiën aan de Rekenkamer van 
Brabant, toe te staan, dat de molen, die laatstleden zomer ingevolge een appointement van de koningin tusschen de 
hertogin van Aerschot, prinses-douairière van Oraengiën, en den prins, in de stad Diest is gebouwd, gebruikt mag 
worden tot een nadere ordonnantie op de zetting van den restbalk, niettegenstaande het verbod van den rentmeester
van Thienen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 950). In margine beschikking, waarbij den procureur-generaal en commissarissen 
gelast wordt, het rekest na informatie met advies bij de kamer in te leveren, dd. 1551 Februari 18. Hieraan vastgehecht 
de uitspraak van de Rekenkamer dd. 1551 Maart 17 (Reg.No. 3238).
regest_nummer 32381551 Maart 17
regest_beschrijving De Rekenkamer te Bruxelles, van oordeel zijnde, dat het rekest van den heer van Corbaron niet 
gegrond is, staat toe, dat de molen in gebruik wordt genomen, mits voldaan wordt aan alle eischen, gesteld door den 
rentmeester van Thielmont.
regest_datering (en ladite Chambre des comptes cincquante stilo Brabantiae).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 950). Vastgehecht aan het rekest (Reg.No. 3237).
regest_nummer 32451551 vóór 21 Juni
regest_beschrijving Claude Bouton, heer van Corbaron, voogd van den prins van Oraengiën verzoekt de Rekenkamer 
in Brabant, toe te staan, dat de nieuwe molen op den Eselsdijk te Diest, die op bevel van den rentmeester van Thienen 
stil ligt, omdat de resbalk een voet te hoog is gelegd, in gebruik wordt genomen op den ouden pegel, zonder 
verlegging van den resbalk, zoolang geen klachten van de naburen worden vernomen, aangezien de verlegging van 
den steenen balk groote kosten met zich zou brengen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 950). In margine beschikking, waarbij het verzoek wordt afgewezen, met bevel, 
den resbalk een voet te verlagen, dd. 1551 Juni 21.
regest_nummer 32471551 Juli 4
regest_beschrijving De Rekenkamer van den prins van Oraengiën te Breda, gezien de apostille van de Rekenkamer in 
Brabant dd. 1551 Juni 21 op het rekest van den heer van Corbaron, gelast Henrick Lambaerdt, mr. metselaar, zich naar 
Diest te begeven en het bevel uit te voeren, tenzij de rentmeester van Thienen en de laten van de tolkamer nog anders
ordonneeren.
regest_datering (ten burele van den Rade en Rekeningen tot Breda, Ludicx).
regest_nb Minuut (Inv.No. 950).
regest_nummer 32501551 Augustus 25
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regest_beschrijving De griffier Piggen gelast den rentmeester van Diest, om den rentmeester van Thienen met de 
gezworen molenslagers te verzoeken, zoo spoedig mogelijk den resbalk en den pegel van den nieuwen molen te 
bannen, en vast te houden aan het recht van oproep van den heer van Diest, waarvan hij alleen bij weigering van 
genoemden rentmeester en molenslagers onder protest afstand mag doen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 950).
regest_nummer 32521551 September 2
regest_beschrijving Adriaen Back, rentmeester in het kwartier van Thienen, en gezworen molenslagers van de 
tolkamer aldaar, benevens de gezworen molenpander te Diest, verschenen op verzoek van mr. Marten van Cuyckt, 
rentmeester aldaar van den heer van Diest, hebben, in tegenwoordigheid van de eigenaars der molens, boven en 
beneden den nieuwen molen van den heer van Diest op den Ezeldijk aldaar en onder protest van diens rentmeester, 
den ouden pegel, die 12 Mei 1550 door de molenslagers is gepegeld, ontbannen en den nieuwen resbalk gebannen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 950).
regest_nummer 32531551 September 20
regest_beschrijving Marten van Cuyck, rentmeester van Diest, schrijft aan den griffier van den Raad en Rekenkamer te 
Breda, thans verblijf houdende te Bruessel, dat de Raad tegenover de tolkamer van Thienen de oude possessie van 
den ouden pegel moet sustineeren en zich moet beroepen op het vonnis van de molenslagers in 1544, dat niet, zooals 
beweerd wordt, van onwaarde is wegens maning door den rentmeester van Diest, aangezien deze het recht van 
maning altijd heeft gehad; dat zij zich gehouden hebben aan de hoogte van den ouden pegel en dat bij de geëischte 
verlaging de molens te Diest alleen midden in den winter zouden kunnen malen; voorts vraagt hij geld voor de 
brouwerij (aan het slot?).
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 950).
regest_nummer 3254-1551
regest_beschrijving De prins van Orenges, heer van Diest, verzoekt de Rekenkamer in Brabant, onder toezending van 
eenige bijlagen ter justificatie van zijn verzoek, om den rentmeester van Tillemont te gelasten, het malen van de 
nieuwgebouwde molens te Diest, waarvoor de resbalk is gebracht op dezelfde hoogte als vóór de afbraak van de oude
molens, niet langer te verhinderen, aangezien bij nog lagere plaatsing van den balk de molens onbruikbaar zouden zijn
en men zich gehouden heeft aan de ordonnantie, door gezworen molenslagers gegeven als aanvulling van de 
ordonnantie van 1468.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 950).
regest_nb b) Minuut in het Fransch (Inv.No. 950).
regest_nummer 32551551 September 24
regest_beschrijving Marten van Cuyck, rentmeester van Diest, schrijft aan den griffier van den Raad en Rekenkamer te 
Breda, thans te Bruessel verblijf houdende, dat de rentmeester van Thienen niet kan helpen en dat een proces voor 
den Raad van Brabant in het possessoir het eenige is, wat nog gedaan kan worden.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 950). Met sluitzegel onder papier. Onderaan den brief aanteekeningen van den 
griffier na een onderhoud met den rentmeester van Thienen en Goris van Dieven.
regest_nummer 32561551 October 1
regest_beschrijving Martten van Cuyck antwoordt den griffier van de Rekenkamer op diens brief van 26 September l.l. 
over het zetten van pegels eigener autoriteit.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 950). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 32571551 December 18
regest_beschrijving Kaerle, Roomsch keizer etc., gelast den deurwaarder om den rentmeester van Diest te bevelen, 
het in den Demer geabandomeerde schip, waarop door zijn rentmeester van Thienen beslag was gelegd, doch wiens 
werklieden bij het ontladen voor hooger loon werden overgenomen door den rentmeester van Diest voor hetzelfde 
werk, terug te geven in denzelfden toestand, als waarin het was bij de beslaglegging, en den laatstgenoemde voor den
Raad van Brabant te dagen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 951).
regest_nummer 32591552 vóór Februari 28
regest_beschrijving De hertogin-douairière van Arschot als vruchtgebruikster en de prins van Orainges als bezitter van 
de heerlijkheid Diest brengen ter kennis van de koningin, dat zij, zonder gehoord te zijn, zijn veroordeeld tot een 
voldoening, die onuitvoerbaar is (zie Reg.No. 3257), verzoeken schorsing van de bepaling aangaande een boete, 
bieden cautie aan voor een geldelijke vergoeding, wanneer zij daartoe veroordeeld mochten worden na gehoord te 
zijn, en verzoeken den rentmeester van Diest, niet langer te hinderen.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 951). In margine stond een beschikking dd. 1552 Februari 28, waarin het rekest om advies 
naar den Raad van Brabant wordt gezonden, en daaronder het daarop gevolgde antwoord van de koningin dd. Maart 
5, dat zij aan het gedane verzoek niet kan voldoen en dat de supplianten voor den Raad van Brabant de 
onmogelijkheid van de geëischte voldoening moeten bewijzen.
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regest_nummer 32601552 vóór 19 Februari
regest_beschrijving De hertogin van Aerschot, douairière van Diest, verzoekt schorsing van executie in zake het schip 
in den Demer, over welke rivier de heer van Diest de hooge rechtspraak, tollen enz. heeft, totdat, zij gehoord zijnde, in 
rechte anders zal worden geordonneerd.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 951). In margine van het oorspr. stond een beschikking van 1552 Februari 19, waarbij het 
rekest om advies naar den procureur-generaal van Brabant wordt verwezen benevens een tweede beschikking van 23 
Februari, waarin gezegd wordt, dat de hertogin gelegenheid tot oppositie gegeven zal worden, wanneer eerst aan den 
brief dd. 1551 December 18 (Reg.No. 3257) voldaan is.
regest_nummer 32611552 Maart 12
regest_beschrijving Marten van Cuyck, rentmeester van Diest, bericht den griffier te Breda, Michiel Piggen, dat de 
deurwaarder met de presentatie van den raad van de vrouwe van Diest geen genoegen neemt en men teruggave van 
het schip in zijn ouden toestand blijft eischen, hoewel het in stukken vrkocht is; dat de raad zich niet op allodium moet 
beroepen, daar het voorval in de buitenheerlijkheid heeft plaats gehad, die leen is van den hertog, doch op het recht, 
verkregen door ongestoord bezit, met verzoek, dit door den heer Maubuz in een nieuw rekest ter kennis te doen 
brengen.
regest_datering (Diest Ludix).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 951).
regest_nummer 28751534 voor Februari 10
regest_beschrijving Jan Baers en Wouter Bastin, burgemeesters van Ziechenen, beklagen zich bij den drost van Diest 
en Ziechenen over het verzet van Jan van Campenroide e.a. tegen de bedezetters en vervolgens tegen de bedeheffers.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 952). In margine beschikking, inhoudende bevel aan den meier van Sichem tot 
het nemen van informaties dd. 1534 Februari 10.
regest_nummer 28761534 Februari 17
regest_beschrijving E. van Dielbeke, drost, gelast den meier van Zichenen bij hem te komen om gehoord te worden 
naar aanleiding van een klacht van de gemeente over onrechtmatige panding.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 952).
regest_nummer 28781534 Februari 25
regest_beschrijving E. de Dielbeke schrijft aan monsr. du Zart, dat de meier van Zichenen bij hem zal komen om advies 
in de zaak van het verzet tegen de bedeheffers te Zichenen.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 952).
regest_nummer 401279 December 7
regest_beschrijving Schout, schepenen, gezworenen en gemeente van Diest sluiten een overeenkomst met de 
begijnen van St. Catherina in het Veld te Diest, waarbij bepaald wordt, dat deze 100 stuivers jaarlijks zullen betalen in 
plaats van alle belastingen enz., waarvan zij exempt zijn, en haar het vervaardigen van bepaalde stoffen verboden 
wordt.
regest_datering (in crastino Beati Nicholai).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 953). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van den brief dd. 1271 Maart 
23 (Reg.No. 26).
regest_nb Zie Wauters V, bl. 665.
regest_nummer 781297 Juni 21
regest_beschrijving Gerardus, heer van Diest, burggraaf van Antwerpia, verleent aan de priesters van de kerk van St. 
Johannes Baptista te Diest, die reeds eerder een college hebben gevormd, consent om hun bezit uit te breiden, het vrij 
van alle lasten te gebruiken en zelf te bakken en te brouwen voor eigen gebruik, alles behoudens zijn patronaatsrecht 
en zijn wereldlijke rechtspraak.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 954). Op hetzelfde blad het afschrift dd. 1446 Augustus 19 (Reg.No. 1526).
regest_nb Zie Wauters VI, bl. 579.
regest_nummer 15261446 Augustus 19
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen enz., oorkondt, dat het geschil tusschen deken en kapittel van 
Sint Jan en andere gebenificieerden te Diest eener-, en de stad Diest anderzijds, door arbitrage is geschikt in dier 
voege, dat de ordonnantie, in het jaar 1444 door de stad gemaakt ten aanzien van de waarde van den chijsgulden en 
de oude groote, van kracht blijft, met verbod nieuwe ordonnanties te maken, waardoor de waarde verminderd zou 
worden; deken en kapittel e.a. gebeneficieerden zullen vrij zijn van accijns op bier en landwijn, en de stad zal, behalve 
de 50 rijders, die zij reeds betaald heeft voor de pauselijke bul, noodig voor de verplaatsing van deken en kapittel naar 
de kerk van St. Sulpicius binnen Diest, nog 200 rijders bijdragen voor den bisschop van Ludick, te betalen evenwel niet,
voordat het kapittel in genoemde kerk resideeren zal.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 954). Op hetzelfde blad afschrift van de akte dd. 1297 Juni 21 (Reg.No. 78).
regest_nummer 23441499 September 18
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regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Diest benevens een aantal inwoners eener-, en mr. 
Lodewijck Rolants, mr. Jan van Coudenberge, raden in Brabant, en Henrick Montens namens den graaf van Nassau 
anderzijds, komen overeen, dat, hoewel de privileges, aan de stad Diest verleend door de hertogen van Brabant en de 
heeren van Diest, veelal duister en met elkaar in strijd zijn, zoodat herziening noodzakelijk is, de Blijde Inkomst van 
den graaf van Nassau en het afleggen van den eed daarom niet uitgesteld zullen worden, maar dat binnen 6 weken 
daarna een commissie van gedeputeerden van weerszijden de privileges zal onderzoeken en zoo noodig wijzigen.
regest_datering (in deser stat van Diest opter stadthuys aldair).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 955).
regest_nummer 23481499 October 12
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouwen en Vyanden, heer van Breda, Diest etc., geeft een herziening 
van de oude privileges aangaande de rechtspraak aan de stad Diest bij gelegenheid van zijn Blijde Inkomst en tot 
beëindiging van de twisten tusschen de ingezetenen onderling.
regest_datering (Diest).
regest_nb a) Klad op perkament (Inv.No. 955).
regest_nb b) Minuut op perkament (Inv.No. 955).
regest_nb c) Afschrift (Inv.No. 955). In dezelfde katern het afschrift van het nieuwe privilege, aangaande de politie 
(Reg.No. 2349).
regest_nummer 23491499 October 12
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouwen en Vyanden, heer van Breda, Diest Zichem, Grimberghe etc., 
voegt een aantal artikels betreffende de politie toe aan de oude privileges van de stad Diest, ter belooning van den 
goeden wil, bij zijn nieuwe inkomst betoond, en tot beëindiging van de twisten tusschen de ingezetenen onderling.
regest_datering (Diest).
regest_nb a) Klad op perkament (Inv.No. 955).
regest_nb b) Minuut op perkament (Inv.No. 955).
regest_nb c) Afschrift (Inv.No. 955). Geschreven in dezelfde katern als het afschrift van het nieuwe privilege, 
aangaande de rechtspraak (Reg.No. 2348).
regest_nummer 26761520 Mei 9
regest_beschrijving H. de Nassou vergunt de stad Thienen, die van den koning daartoe verlof heeft gekregen, de rivier, 
loopende van Thienen over Buedinghen naar de rivier, komende van Leuwe, bevaarbaar te maken en op dezelfde 
voorwaarden door de landen van Diest en Zichem te varen als die van Leuwe, behoudens 1 brabantsche stuiver extra 
bij het passeeren en wederkeeren door de sluizen, waarvoor de stad Thienen toestaat, dat de graaf van Nassou 200, 
en de stad Diest 300 zakken koren jaarlijks vrij van tol of ander ongeld te Thienen zal mogen koopen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 957).
regest_nummer 26791520 October 2
regest_beschrijving Heer Henrick, graaf van Nassou, heer van Diest, Zichenen etc., en zijn gemalin staan het klooster 
St.-Mariëndale te Diest toe een waterdoorloop te maken van de beek buiten Diest over hun terrein naar de Nedervest,
volgens hierin opgenomen teekening en hun vee door alle stadspoorten in en uit te drijven zonder daarvoor iets te 
betalen.
regest_datering
regest_nb Minuut op perkament (Inv.No. 958).
regest_nummer 26931521 Augustus 21
regest_beschrijving Drossaard, burgemeesters, schepenen en raad van Diest verleenen uit dankbaarheid voor de 
overplaatsing van het Geestelijke Hof naar Diest, door den bisschop van Luydick ), een aantal voorrechten aan de 
leden daarvan.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 959).
regest_nummer 81213
regest_beschrijving Henricus, hertog van Lotharingia, beleent Arnoldus van Diest erfelijk met de helft van de advocatie
van Webbekem, waarbij wordt overeengekomen, dat de ruil van allodiale goederen, die eertijds heeft plaats gevonden
tusschen Arnoldus' ouders, Arnoldus en Clemencia, en den abt van St. Trudo, onveranderd zal blijven.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 960). Op hetzelfde blad een fragment van het Statuut van 1490, vermeld in Reg.No. 2834, 
waarin de schout van Diest, de meier van Halen als voogd van Webbecom, en schepenen en gemeente van… den 
verkoopsprijs van het bier te Webbecom vaststellen.
regest_nb Zie bij Reg.No. 4.
regest_nb Zie Wauters III, bl. 396.
regest_nummer 28341532 April 27
regest_beschrijving De Rekenkamer te Brussel gelast Zeger Amours, meier van Halen, te zorgen, dat het statuut op de 
brouwers te Webbecom, dat in het jaar 1490 gemaakt is, wordt nageleefd, zooals hij ook reeds in Juni 1518 gedaan 
heeft, en zich daarbij door den schout van Diest te laten bijstaan.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 960).
regest_nummer 29981540 Juli 4
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regest_beschrijving Joachim van Oeteren zendt den heer van der Saert etc., commissaris van den keizer, thans te 
Halen, volgens diens verlangen het oude keurboek van Halen, met verzoek om spoedige terugzending, en brengt hem 
den dank over van de stad Diest voor hetgeen hij voor haar gedaan heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 960). Sluitzegel verloren.
regest_nb Het keurboek uit de 15e eeuw met aanteekeningen en wijzigingen uit de 16e is niet teruggezonden, maar 
nog aanwezig evenals een afschrift, dat er waarschijnlijk bij deze gelegenheid van gemaakt is.
regest_nummer 29991540 Juli 12
regest_beschrijving René, prins van Oraignen, graaf van Nassauwen, heer van Diest, en burgemeesters, schepenen en 
raad van Diest verzoeken den keizer, als heer van de helft van de heerlijkheid Webbecom, welker andere helft den 
prins toebehoort, te verbieden, dat aldaar het bier anders gebrouwen en verkocht wordt dan de pot voor 1 oort 
brabantsch en met de maat van Halen, en te gelasten, dat de meier van den keizer en de schout van den prins 
gezamenlijk de maat zullen controleeren, alles om de stad Diest niet te benadeelen in haar accijns.
regest_datering
regest_nb Afschrift op papier (Inv.No. 960).
regest_nummer 30001540 Juli 12
regest_beschrijving Anthonne de Houthem zendt den heer van Sart een afschrift van het rekest van den prins van 
Oranje en de stad Diest aan den Raad van Brabant over de bierbrouwers te Webbecum, en van eenige andere stukken 
(Reg.No. 2999) en vraagt zijn tusschenkomst.
regest_datering (Diest)
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 960).
regest_nummer 30391542 vóór Maart 3
regest_beschrijving Stad en land van Zichenen verzoeken den raad van den prins van Araniën om door tusschenkomst 
bij de stad Diest, waarvan zij als afzonderlijke heerlijkheid onafhankelijk zijn, te voorkomen, dat er moeilijkheden 
zullen ontstaan over het graven aan de fortificaties, hetgeen zij weigeren wegens de zware lasten, die zij voor eigen 
veiligheid hebben te dragen.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 961).
regest_nummer 30401542 vóór Maart 3
regest_beschrijving Ingezetenen van het land van Zichenen verzoeken den prins van Araniën etc. de stad Diest te 
gelasten op te houden met verdere executies, wegens hun weigering om te graven aan de fortificaties, hetgeen 
neerkomt op een belasting van meer dan 7000 carolusguldens, en geven een overzicht van de kosten hunner eigen 
oorlogslasten.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 961).
regest_nummer 30411542 vóór Maart 3
regest_beschrijving De bewoners van het land van Zichenen verzoeken den Raad van den prins van Araniën de 
inbeslagneming van vee door den drossaard van Diest, wegens het niet corveeën te Diest op den bepaalden dag 
niettegenstaande belofte van te zullen inhalen, ongedaan te maken.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 961).
regest_nummer 30421542 Maart 3
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Diest verzoeken den prins van Oranje de dorpen van het 
land van Zichenen niet vrij te stellen van het graven 1 dag per maand aan de fortificaties van Diest, voorgeschreven in 
een keizerlijke ordonnantie, welke vrijstelling deze dorpen reeds door den Raad van Brabant geweigerd is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 961).
regest_nummer 30601542 Augustus 21
regest_beschrijving De keizer gelast Anthonijs van Houthem, heer van Huldenberghe, bekend te maken, dat alle 
bewoners van de dorpen en het platte land 2 mijl rondom de stad Diest 1 dag per maand aan de fortificaties moeten 
komen werken tot wederopzeggens toe.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift in duplo (Inv.No. 961). Onder een der exemplaren staat: "gepubliceert XXX Augusti anno XVXLII 
binnen der stadt van Diest en het dorp van Merhoudt met zijnder appendentiën zal commen XXX Septembris anno 
XVc XLII ende aldaar commen om sesse uren tsmorgens naevolgende den bevelen ons heeren des keysers 
bovengescreven".
regest_nummer 30641542 September 30
regest_beschrijving De lieden van de Raad en Rekeningen van den prins van Oraengen, graaf van Nassau, zenden 
hierbij aan de stad Diest een rekest van stad en land van Zichenen en gelasten de stad om de bewoners van Zichenen, 
die weigeren het mandement van den Raad van Brabant, hierop gegeven, te gehoorzamen, met rust te laten, totdat 
de Raad van den prins anders beveelt.
regest_datering (Breda).
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 961).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 961).
regest_nummer 30661542 October 9
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regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Diest sturen den Raad van den prins van Oranje de copie 
van het rekest van stad en land van Zichenen terug en motiveeren de door hen verkregen ordonnantie aangaande het 
graven aan de fortificaties, waaraan alleen de dorpen Meerhout, Vorst, Beckevoert, Molenbeke en Wersbeke blijven 
weigeren te gehoorzamen; voorts schrijven zij, dat de keizer een model voor de fortificaties laat maken en dat, wat zij 
tot nu toe gedaan hebben, geweest is volgens advies van mr. Alexander Pasquitte ), meester van de fortificaties van 
den heer van Buren.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. ? (Inv.No. 961).
regest_nummer 30671542 October 11
regest_beschrijving De Raad van den prins van Orengen etc., resideerende te Breda, gezien de brieven van Diest en 
Zichenen, gelast Adriaen de Lixbonne, meier van Zichenen, de inwoners van Meerhout, Vorst, Beckevoert, 
Moelenbeeck en Wersbeke te dwingen aan de ordonnantie van de koningin dd. 21 Augustus l.l. te gehoorzamen en een
dag per maand te graven aan de grachten om Diest.
regest_datering (Breda).
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 961).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 961). Op hetzelfde blad de brief van denzelfden datum (Reg.No. 3068).
regest_nummer 30681542 October 11
regest_beschrijving De Raad van den prins van Orengen te Breda zendt de stad Diest copie van zijn brief aan den meier
van Zichenen; gelast haar het dwingen tot gehoorzaamheid van de inwoners aldaar over te laten aan den meier en het 
eerst, wanneer deze in gebreke blijft, aan den drossaard van Diest op te dragen, en geeft het gevraagde uitstel van 14 
dagen voor het verantwoorden van de rekening.
regest_datering (Breda).
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 961).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 961). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van den brief aan den meier 
(Reg.No. 3067).
regest_nummer 30721543 Februari 6
regest_beschrijving Adriaen van Lixbonne, meier en rentmeester van het land van Zichenen, schrijft aan schepenen en 
raad van het dorp Thielt, dat hij de 80 krijgslieden, noodig voor de veiligheid van Zichenen, heeft afgedankt op 6 na; 
dat hij op kosten van Thielt 6 dagwerkers zal huren voor het graven te Zichenen van twee grachten van het slot naar 
den Demer volgens ordonnantie, waardoor Thielt wellicht zal worden vrijgesteld van het graven te Diest, en dat hij uit 
Mechelen 2 tonnen kruit en lood heeft besteld, en vraagt hen het verplichte aandeel in de onkosten te zenden.
regest_datering (Uuyt Zichenen modo leodiensi).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 961).
regest_nummer 30751543 Maart 6
regest_beschrijving De prins van Oranje beveelt de stad Diest, de inwoners van Zichenen ongemoeid te laten, totdat 
de Raad van Brabant op de oppositie van hen alsmede van diegene rondom Diest, die onder den keizer of onder 
Aerschot wonen, en die niet zijn lastig gevallen, een beslissing zal hebben en zich voor het vervolg eerst tot den prins 
te wenden in zaken, zijn heerlijkheid aangaande.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 961).
regest_nummer 30761543 Maart na den 6en
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Diest antwoorden den prins van Oranje op zijn brief van 
den 6en Maart (Reg.No. 3075), dat de Raad van Brabant weliswaar de onderzaten onder den keizer heeft vrijgesteld 
van corveediensten voor steden van diens vazallen, doch dat die van Zichenen niet zullen kunnen bewijzen, dat zij, 
naar zij beweren, met de andere opposanten gelijk gesteld zijn, en vragen hem de nu eenmaal met groote onkosten 
begonnen fortificatie te laten voortgaan, om verantwoord te zijn tegenover de koningin, van wie zij met consent van 
den prins het plakkaat verworven hebben.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 961).
regest_nummer 30441542 Maart 30
regest_beschrijving Anthonis van Houthem, heer van Huldeberghe, drossaard van stad en land van Diest, Zichen etc., 
oorkondt, dat voor hem en leenmannen Engelbert van der Noot, schildknaap en hofmeester van de prinses van 
Oraengiën, aan den prins heeft overgedragen 2/3 van den grachtmolen op den Demer, waarvan 1/3 toebehoort aan de 
H. Geest van Sinte Sulpitius te Diest, de helft van den Bevermolen, waarvan het klooster St.-Bernaertsdale de andere 
helft bezit, en den Nedermolen, thans afgebroken, met 2 stukjes land en den zoogenaamden laathof, alle in de vrijheid
van Diest en leenroerig aan den heer, die hem daarvoor in de plaats een onlosbare rente, groot 110 carolusgulden 
jaarlijks, als leen heeft gegeven.
regest_datering (Bruessel vijffthienhondert eenenveertich stijl van Brabant).
regest_nb Authentiek extract uit het leenregister van Diest (Inv.No. 962). In dezelfde katern het afschrift dd. 1542 
Maart 30 (Reg.No. 3045).
regest_nummer 30451542 Maart 30
regest_beschrijving René van Chalon en van Nassou, prins van Oraengiën enz., heer van Diest, Zichen etc., beleent 
voor het Leenhof van Diest Engelbrecht van der Noot, schildknaap en hofmeester van zijn vrouw, met een onlosbare 
rente, groot 110 carolusguldens jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheid Diest, in ruil voor 2/3 van den grachtmolen op 
den Demer, waarvan de H. Geest van Sinte Plissis het andere 1/3 heeft, de helft van den Bevermolen in de vrijheid van 
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Diest, waarvan het klooster St. Bernaertsdale de andere helft bezit, voorts den Nedermolen, thans afgebroken, met 
twee stukjes land aldaar en den zoogenaamden laathof van den Nedermolen, alles leenroerig aan den heer van Diest, 
die de stad van een volmolen wil voorzien ter bevordering van de achteruitgegane lakennering.
regest_datering (Bruessel duysent vijffhondert eenenveertich stijl van Brabant).
regest_nb Authentiek extract uit het leenregister van Diest (Inv.No. 962). Geschreven in dezelfde katern als het extract 
dd. Maart 30 (Reg.No. 3044).
regest_nummer 30731543 vóór Februari 21
regest_beschrijving Drossaard, burgemeesters en schepenen van Diest berichten den keizer, hoe Imbrecht van 
Arendonck, priester uit de abdij van Tongerloo, proost van de collegiale kerk van St. Sulpicus te Diest, Zondag l.l. van 
den preekstoel de supplianten voor tyrannen enz. heeft uitgemaakt, en verzoeken hem, na informatie den proost 
herroeping en verdere genoegdoening te bevelen.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 963).
regest_nummer 30741543 Februari 22
regest_beschrijving Drossaard, burgemeesters en schepenen van Diest zenden den prins van Orangiën en bij 
afwezigheid zijn Raad te Breda hierbij ingesloten copie van een rekest (zie Reg.No. 3073), met bijgaande informatie 
aan de koningin gepresenteerd, en vragen advies.
regest_datering (Bruessel stijl van Luyck).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 963).
regest_nummer 30791543 Juni 15
regest_beschrijving Schout en schepenen van St. Truden geven, op verzoek van eenige kooplieden, een verklaring, dat 
de goederen, door dezen op de vrije markt te Antwerpen gekocht en te Webbecom bij Diest door dienaren van den 
prins van Orengiën aangehouden onder vermoeden, dat het contrabande was, uitsluitend toebehooren aan 
genoemde kooplieden en alleen voor St. Truden bestemd zijn.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 964). Met opgedrukte zegels onder papieren ruit van den schout, Liebrecht van 
Heer, en de schepenen Hieronimus Gheerincx, Adriaen van Ghete, Claes der Selige en Baltezar van Weseren.
regest_nummer 30801543 Juni 15
regest_beschrijving Schout, burgemeesters, schepenen en raad van de stad Diest adviseeren den prins van Orange om 
de in beslag genomen goederen van eenige kooplieden te Sint Truyen, waarvan zij hierbij een specificatie insluiten, vrij 
te geven, daar het geen levensmiddelen zijn en de goederen uitsluitend voor St. Truyen bestemd zijn.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 964). Met sluitzegel van de stad onder papieren ruit.
regest_nummer 30981544 Maart 10
regest_beschrijving Anthoine van Houthem, drossaard van Diest, beklaagt zich erover bij den prins van Orangiën, 
graaf van Nassou, dat diens luitenant in het drossaardambt van Brabant, Thomas Nageles, de rechtsmacht in de 
heerlijkheid Diest heeft geüsurpeerd door de inhechtenisneming van een koopman.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 965).
regest_nummer 31371547 Mei 16
regest_beschrijving Johan van Renesse, H. de Maubus, Estienne van den Berch en Raphael van Bruhezs schrijven aan 
monsr. de Merode, dat de pensionnaris van Diest gevraagd heeft, voor de stad renten te mogen verkoopen voor de 
bede aan den keizer, hetgeen den raden voorkomt noodzakelijk te zijn en waartoe de prinses-douairière haar 
toestemming reeds gegeven heeft.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 966). Aan den voet antwoord van J. de Merode, dat hij en mons. de Corbaron, 
wanneer de pensionnaris te Antwerpen komt, het rekest zullen teekenen.
regest_nummer 32441551 Mei 30
regest_beschrijving Gezworen dekens of tintmeesters en gemeene gezellen van het huidevettersambacht te Diest 
vragen den prins van Oraengiën, het maalloon voor den schorsmolen, dat onder bijzondere omstandigheden 
verhoogd is, te verlagen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 967).
regest_nummer 32641552 vóór Juni 9
regest_beschrijving Aerdt van Hamele en Henrick Scuerbroot c.s. te Diest verzoeken den prins van Oranje geen 
schorsmolen van den grachtmolen aldaar te maken, aangezien het daaraan verbonden brandgevaar te Breda 
genoegzaam gebleken is en omdat het niet noodig is, nog een schorsmolen te stellen, hetgeen zij in 8 artikelen 
aantoonen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 967).
regest_nummer 32651552 Juni
regest_beschrijving Mateus Schierx c.s., inwoners van Diest, verzoeken den prins van Oraengiën om den rentmeester 
te gelasten, desnoods met bijstand van den drost in den grachtmolen schors te doen malen, zooals hun is toegezegd, 
niettegenstaande het verzet van de buren omtrent de gracht, aangezien de nieuwe schorsmolen door de uitbreiding 
van het huidevettersbedrijf niet aan de behoefte voldoet.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 967).
regest_nummer 32661552 Juni 9
regest_beschrijving De Raad en Rekenkamer te Breda stuurt het rekest van Aerdt van Hamele en Henrick Scuerbroot 
c.s. aan drossaard, rentmeester, schout, burgemeesters, schepenen en raad van Diest om advies, en beveelt, dat de 
grachtmolen alleen dan als schorsmolen gebruikt mag worden, als de nieuwe schorsmolen te kort schiet in de 
bediening van het geheele huidenvettersambacht, in welk geval de vetter, voor wien gemalen wordt, persoonlijk moet
waken voor brandgevaar.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 967). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 32671552 Juni 18
regest_beschrijving Drossaard, burgemeesters, schepenen en raad van Diest, adviseeren den Raad te Breda, nu een 
accoord tusschen de huidevetters en de buren aan de gracht aangaande het malen van schors door den grachtmolen 
onmogelijk is gebleken, de molens te verpachten en 2 nieuwe windmolens te zetten, welke 3 maanden per jaar schors 
zullen malen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 967). Met sluitzegel van Diest onder papieren ruit.
regest_nummer 32681552 Juni 19
regest_beschrijving Marten van Cuyck, rentmeester van Diest, geeft den griffier van den Raad en Rekenkamer te Breda
aangaande verschillende rekesten van de huidevetters te Diest advies, waarbij hij aan het verzoek betreffende het 
malen van schors door den grachtmolen tegemoetkoming aanraadt, hoewel door de droogte deze molens en de 
korenmolen niet tegelijk zullen kunnen malen, en geeft voorts de vetters zelve de schuld van het hooge maalloon, 
waarvan zij verlaging vragen; bericht voorts een klacht van den abt van Tongherloe en verzoekt naar aanleiding 
daarvan informatie aangaande het rekest van den heer van Diest over de tienden van Tongherloe.
regest_datering (Dominica post Sacramentum).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 967).
regest_nummer 33141554 Juli 14
regest_beschrijving Mr. Hughes van Maubuys, raad, en Michiel Piggen, griffier van den prins van Oraengiën, bezitter, 
mr. Jan de Plaine, raad en Eustace le Prince, secretaris van de hertogin-weduwe van Aerschot en Oraengien als 
vruchtgebruikster van de heerlijkheid Diest, ordonneeren in tegenwoordigheid van drossaard, burgemeesters, 
schepenen en raad der stad, op verzoek van de tentmeesters van de gilden aldaar, dat dezen een inventaris gegeven 
zal worden van alle privileges met korten inhoud, waardoor zij zoo noodig copieën of extracten zullen kunnen eischen 
ter bescherming van hun rechten.
regest_datering (Diest opter stadthuys).
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 969).
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 969).
regest_nummer 34951571 Februari 9
regest_beschrijving De koning gelast den drossaard van Diest ieder, die niet in het bezit is van een wind- of 
watermolen, te verbieden met een ros- of handmolen tegen betaling te malen, op straffe van een boete van 10 
carolusguldens voor den eersten keer.
regest_datering (Bruessel duysent vijffhondert inde tseventich nae costuyme van scryven in onsen Rade geordonneert 
in Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 970). Met geschonden opgedrukt contrazegel in roode was.
regest_nummer 17661457 April 1
regest_beschrijving De officiaal van Leodium gelast de geestelijkheid om schout en schepenen van Meerhout en een 
aantal met name genoemde personen, benevens alle inwoners van Meerhout, parochianen van de kerk aldaar, in den 
ban te doen, tenzij zij zich op een bepaalden dag te Leodium kunnen verantwoorden over hun gezamenlijke weigering 
om op de vier groote feesten van het jaar ½ stuiver te betalen bij het ontvangen van de eucharistie.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 972).
regest_nummer 17841458 Maart 2
regest_beschrijving De officiaal van Leodium geeft schout en schepenen van Meerhout, benevens eenige parochianen 
van de kerk aldaar, beschuldigd van weigering om in het vervolg bij de vier voornaamste jaarfeesten ½ stuiver en bij 
huwelijk, laatste oliesel of doop iets aan den pastoor te betalen, gratie met veroordeeling tot de kosten en spreekt de 
overige inwomers vrij van alle blaam in dezen.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 972).
regest_nummer 17871458 Maart 22
regest_beschrijving De officiaal van Leodium gelast de inwoners van Meerhout, die weigeren bij te dragen in de 
kosten, waartoe zij veroordeeld zijn, in den ban te doen, wanneer zij niet binnen 7 dagen betalen.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 972).
regest_nummer 17881458
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regest_beschrijving De inwoners van Meerhout verzoeken Jan, graaf van Nassauwen en Zarbruggen, heer van Diest, 
hen te beschermen en hen voor zijn bank te Meerhout of voor de bank te Loven, dat hun hoofdstad is, of voor den 
Raad van Brabant recht te helpen verkrijgen tegen schepenen van Meerhout, die van hen medebetaling eischen van de
kosten, waarin zij (schepenen) te Ludick veroordeeld zijn wegens de weigering om den pastoor offeranden en andere 
verplichte lasten op te brengen, hetgeen zonder voorkennis van de gemeente is geschied.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 972).
regest_nummer 24111502 April 22
regest_beschrijving Henrick Maes, Dielis van Woutswinckel, Peeter Lenaerts, Jan Zwinnen, Aert Boonen Claes 
Goelmans en Peeter Binnemans, schepenen van wege graaf Enbrecht van Nassouw enz., en Godevaert Eyckmans, Jan 
Aertsoens, Jan Belmans, Geraert Smeyers, Merten Moentielens en Peeter Daems, schepenen, van wege de collegiale 
kerk van St. Gummaers te Liere, in Meerhout, oorkonden, dat, op verzoek van Daneel van Bincum, kastelein, 
rentmeester en meier van Meerhout, van wege den graaf van Nassou een aantal personen zijn gehoord over diens 
beide banken in Meerhout en dat de desbetreffende plaats uit het register van de heerlijkheid, hierin opgenomen, is 
voorgelezen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 973). Met de gemeene zegels van beide groepen van schepenen in groene was, beide een 
weinig geschonden.
regest_nummer 511288 April 23
regest_beschrijving Godefridus van Brabantia, heer van Aerschot en Virsoen, stelt voor zijn villa Sichenen een vaste 
markt in op Dinsdag vóór Pinksteren en verleent den bezoekers voor het eerste jaar tolvrijheid.
regest_datering (feria sexta post Jubilate).
regest_nb Afschrift eerste helft 16e eeuw. (Inv.No. 974).
regest_nummer 6111362 Maart 22
regest_beschrijving Karolus IV, keizer van Rome, schenkt de stad Sichen op verzoek van en als gunstbewijs voor 
Reynardus van Schonenforst, maarschalk aan het keizerlijke hof, een jaarmarkt, die 8 dagen duren zal en 8 dagen voor 
St. Remigius zal aanvangen.
regest_datering (Nuremburghis undecima Kalendis Aprilis).
regest_nb Afschrift uit de eerste helft van de 16e eeuw (Inv.No. 974).
regest_nummer 7581383 Mei 20
regest_beschrijving Reynairt, heer van Schoonvorst en Sichenen, beveelt, dat de ingezetenen van de dorpen in het 
land van Sichenen hun koopwaar tenminste één marktdag in de stad Sichenen moeten aanbieden, alvorens haar 
buiten het land te verkoopen, hetgeen eveneens zal gelden voor de ingezetenen van de stad; voorts vergunt hij de stad
zich met grachten, poorten enz. te versterken op voorwaarde, dat hij evenals de schepenen in het bezit zal zijn van de 
noodige sleutels.
regest_datering
regest_nb Afschrift uit de eerste helft van de 16e eeuw (Inv.No. 974).
regest_nummer 23471499 September 28
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouwe en Vianden, heer van Breda, Dyest, Sichem, Zeelhem etc., 
verleent Sichem wegens den toestand van verval als gevolg van den oorlog een vrije weekmarkt, een vrije jaarmarkt 
van 3 dagen op Dinsdag voor Pinksteren, vergunning tot het heffen van zekere rechten en tot het wederkeerig 
belasten van alle goederen, die door Ludick, Loen en Tessenderloon te haren nadeele belast zijn, en beveelt kastelein 
en stadsbestuur de lakenindustrie te bevorderen.
regest_datering (Dyest).
regest_nb Afschrift uit de eerste helft van de 16e eeuw (Inv.No. 974).
regest_nummer 28291531 December 24
regest_beschrijving Meier, burgemeesters en schepenen van den graaf van Nassouw in Sichenen, schepenen van St. 
Pieter te Loven aldaar, mombers en provisors van de tafel van den H. Geest, mombers van het gasthuis, de fabriek en 
de kerk, van de broederschap van O.L.V., de broederschap van St. Anna in de parochiekerk, bouwmeesters van den 
beuk dier kerk, raad en ingezetenen ontslaan den abt van het klooster St. Gertruyde en deken en kapittel van St. Peter 
te Loven, bezitters resp. van 1/3 en 2/3 van de tienden, van de daaraan verbonden onderhoudsplicht van koor, beuk en 
groote klok van de kerk tegen betaling van 400 car. gld., voor welke overeenkomst de toestemming van den bisschop 
van Luydick en den graaf van Nassouw gevraagd zal worden, benevens een akte van schepenen van Loven.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 975). Met het zegel van den meier van Sichem, Adriaen van Lixbonne, in roode, het gemeen 
schepenzegel van St. Pieter te Leuven in Sichem in groene was; de zegels van de burgemeesters Merten van Binckem 
en Aerdt van den Hove, en de schepenen Henrick de Cock, Wouter Bastijns, Machiel van Ysfoirt en Fieren van den Dijck 
in groene was, alle min of meer geschonden; de zegels van de schepenen Aerdt de Cupere en Claes Goldens verloren. 
Met tranfix dd. 1532 Juli 27 (Reg.No. 2841).
regest_nummer 28411532 Juli 27
regest_beschrijving Erardus van Marcka, kardinaal-priester van St. Grisogonus, aartsbisschop van Valencia, bisschop 
van Leodium enz., ratificeert de overeenkomst, vermeld in den brief dd. 1531 December 24 (Reg.No. 2829), waardoor 
deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 975). Met zeer geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
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regest_nummer 29931539 vóór December 14
regest_beschrijving Burgemeesters en schepenen van Sichenen berichten den prins van Orangen, graaf van Nassouw, 
dat de drossaard van Aerschot een huis, dat zij bij den weg van Everbode onder Sichenen hadden geplaatst voor een 
leproos, heeft laten afbreken.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier in duplo (Inv.No. 976).
regest_nummer 29941539 December 14
regest_beschrijving Jan van Schoonhove, (drossaard van Arschot), schrijft aan den drossaard van Diest naar aanleiding
van een brief van den prins van Oranje, dat hij het huisje van den leproos heeft afgebroken omdat de grond, waarop 
het gezet, questieus is, en dat de hertog van Aerschot de zaak te Brussel met den prins zal bespreken.
regest_datering (Aerschoet).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 976).
regest_nummer 27241524 Augustus 20
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Zichenen oorkonden, dat Daniel van Binckem, 
meier en rentmeester aldaar, verschillende personen, neutraal ten opzichte van den graaf van Nassau en den heer van 
Merode, onder eede heeft doen getuigen, wat zij wisten aangaande het hebben van eigen rechtspraak van de 
heerlijkheid Wyer, thans toebehoorende aan den graaf van Nassou en gelegen in het dorp Hersele.
regest_datering (in domo consilii oppidi Zichenen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 977). Hierachter is geschreven de akte dd. 1524 Augustus 27 (Reg.No. 2725).
regest_nb Het geheel is geadresseerd aan de heeren van Immerseel, van Mal en van Saert en bij afwezigheid van hen 
aan de Rekenkamer van den graaf van Nassou. Voorts staat nog op den achterkant geschreven: "Informacie 
precedente roerende den bank van den Wyere in Hersele, mynen gen. heeren van Nassou toebehoorende ende van 
ouderdom per bella intestina vergaen in tijden van der divisiën van Brabant".
regest_nummer 27251524 Augustus 27
regest_beschrijving Verschillende personen uit Hersele getuigen aldaar op den 23en Augustus voor Daneel van 
Binckem, meier en rentmeester, en twee schepenen van Zichenen, aangaande de rechtspraak in de heerlijkheid Wyer, 
hetgeen burgemeesters en schepenen van Zichenen 4 dagen later bezegelen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 977). Het zegel verloren. Geschreven op hetzelfde blad als de akte dd. 20 
Augustus (Reg.No. 2724).
regest_nummer 17291455
regest_beschrijving Jan, heer van Wesemale, Faleys, Westerle en Hersselt, erfmaarschalk van Brabant, stelt Mathijs 
vazn den Rode aan tot meier en rentmeester van Hersselt na ontslag van Dierick den Vooght.
regest_datering
regest_nb Afschrift op perkament (Inv.No. 977). Dag en maand zijn niet ingevuld.
regest_nummer 29641538 October 7
regest_beschrijving Schepenen van Liège, uitspraak doende als hoofd van de bank van Zeelem bij afwezigheid van 
deze, veroordeelt Michiel Vrancken, maire van Meldert, wegens het wegvoeren buiten het gebied van den graaf van 
Nassou van eenige wagens met goederen, die met de wagenvoerders waren aangehouden door den meier van den 
graaf in Zeelem, doch losgelaten op de belofte, dat zij naar Zurpele of Heze zouden gaan, tot herstel van den toestand,
zooals die was bij de aanhouding, met verlof de kosten te verhalen op de wagenvoerders, die hem misleid zouden 
hebben.
regest_datering
regest_nb Gelijktijdig afschrift op perkament uit het schepenregister (Inv.No. 978). De zegels van de schepenen Arnult 
le Blamer en Bertelmy Miche verloren.
regest_nummer 11121420 Juli 10
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant, enz., verbiedt op verzoek van de steden van Brabant en in het bijzonder 
ten behoeve van de stad Herentals en het dorp Casterle, dat er ooit over het water te Bruystele bij Casterle een brug 
gemaakt worde.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 979). Het stuk is vastgehecht aan het rekest Reg.No. 2796.
regest_nummer 2796c 1530
regest_beschrijving Schepenen, gezworenen en raad van de stad Herentals verzoeken den graaf van Nassouw om 
Engelbrecht van Hasselt, kastelein van Turnhoudt, te gelasten de brug, die hij over het water te Bruystele bij Casterlé 
heeft laten maken, te doen afbreken als zijnde in strijd met het privilege, door den hertog van Brabant in het jaar 1420 
verleend.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 979). Hieraan vastgehecht copie van het privilege Reg.No. 1112.
regest_nummer 2797c 1530
regest_beschrijving H. de Nassau stuurt aan monsieur du Sart eenige stukken aangaande het verzoek van de stad 
Herentals, om de op zijn bevel gebouwde brug over de Bruystel bij Casterle te doen afbreken, tot overleg met diens 
schoonzoon Jasper en andere leden van zijn raad te Brucelles en met de heeren van de Rekeningen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 979). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 18001458 November 1
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regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouwe en Sarbrücken, heer van Heynsberch, Leeuwenberch, Diestze en 
Zichen, burggraaf van Antwerpen, en Johanne van Los, zijn vrouw, verleenen octrooi aan de lombarden Nicolet, 
Dymenche en Anthoine Macet, Piere en Bessuts de Bessuts, broeders, Manuel, zoon van Piere, en Jehan, zoon van 
Bessuts, gedurende 20 jaar, ingaande op Allerheiligen 1458, voor Diest en Zichen.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift van een authentiek afschrift (Inv.No. 1062). In dezelfde katern afschrift van de akte dd. 
1508 Juli 10 (Reg.No. 2496).
regest_nummer 24961508 Juli 10
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassou, Vianden Catznelboge en Dietze, burggraaf van Antwerpen, heer van 
Breda, Diest, Huesden, Roode, Grymbergen etc., verlengt ten behoeve van Dominicus Portunarii uit Piemont het 
octrooi, dezen door graaf Engelbrecht van Nassou den 24 September 1499 verleend, met 10 jaar, ingaande 24 
September 1510, tegen 100 pond jaarlijks in plaats van 150 en met de voorrechten en plichten, vermeld in het octrooi 
van 1458 November 1 (Reg.No. 1800).
regest_datering (in onsen huyse te Mechelen).
regest_nb Authentiek afschrift van een authentiek afschrift (Inv.No. 1062). In dezelfde katern het afschrift dd. 1458 
November 1 (Reg.No. 1800).
regest_nummer 22891497 December 3
regest_beschrijving Schepenen van Winghe verklaren, dat verschillende personen te Diest bepaalde bedragen aan 
poortgeld hebben betaald.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1063). Met opgedrukt zegel van den "noetschepen" Willem van Opheim in groene 
was.
regest_nummer 22911497 December 11
regest_beschrijving Schepenen van Geetbeets oorkonden, dat de personen, vermeld op de hierin vermelde lijst, 
beëedigd door beambten van Geetbeets in naam van den meier van Halen, hebben verklaard, dat zij te Diest de op de 
lijst genoemde bedragen aan poortgeld hebben betaald.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1063). Met de zegels van Jan van Halle en Geert Aelbrechts, schepenen, opgedrukt
onder papier.
regest_nummer 23781500 September 3
regest_beschrijving Burgemeesters en schepenen van de stad Diest oorkonden, dat Cornelijs de Beyser en Anthonijs 
de Kersmaker met Henrick Montens, rentmeester van heer Engelbrecht, graaf van Nassou en Vyanden, heer van Breda,
Diest, Zichen etc., een uitkoop hebben gesloten van de nalatenschap van Pauwels van Oirschot, geheeten scrijnmaker, 
bastaard.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1064). Met zegel ten zaken van Diest in groene was en geschonden.
regest_nummer 24101502 Januari 31
regest_beschrijving Philips, aartshertog van Oistrycke, hertog van Brabant enz., uitspraak doende in het proces 
tusschen heer Jan, heer van Houthem en Huldeberge, eischer, en heer Engelbrecht, graaf van Nassouw, Vyanden etc., 
gedaagde, over de verplichting van inwoners der heerlijkheid Houthem om tol te betalen te Diest, verklaart den 
eischer niet ontvankelijk.
regest_datering (Bruessel duysent vijffhondert ende (een?).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1065). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was met contrazegel. In dorso 
staat 1501.
regest_nummer 24121502 Mei 21
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Diest oorkonden, dat heer Engelbrecht, graaf van 
Nassouwe en Vyanden, heer van Breda, Diest, Zichenen etc., een aantal losbare renten, te zijnen laste staande, aan 
hen heeft overgedaan ter vergemakkelijking van de betaling van 7232 rijnsche guldens, die zij hem nog schuldig zijn 
van de 10000 dergelijke guldens, hem bij zijn Blijde Inkomst beloofd.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1066). Met geschonden zegel van de stad Diest in groene was.
regest_nummer 28151531 Augustus 24
regest_beschrijving Stad en land van Diest en Sichenen benevens Holede belooven 3000 carolusguldens binnen 12 jaar
in 24 termijnen te betalen als huwelijksgift en speldegeld aan den graaf van Nassouw, markgraaf van Zenette, en diens
echtgenoote, met aftrek evenwel van de helft van 800 dergelijke guldens, reeds toegestaan voor een gouden kop voor
de gravin van Nassouw.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift van den secretaris van Diest (Inv.No. 1067).
regest_nummer 29651538 October 16
regest_beschrijving Anthonie van Houthem en Adriaen van Lixbonne adviseeren den prins van Orenge, graaf van 
Nassou, om Thournout vrij te stellen van het betalen van bodemgeld in Zichenen, doch hen het paardegeld te laten 
betalen, zooals zij altijd gedaan hebben.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1069).
regest_nummer 2970-1538
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regest_beschrijving Burgemeesters en schepenen van Diest antwoorden aan schout en schepenen van de vrijheid van 
Turnhout, dat de belasting op de mede niet gelegd is op mede uit Turnhout, doch op alle mede, die te Diest wordt 
ingevoerd.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1069). Met zegel in groene was onder papier.
regest_nummer 29711538?
regest_beschrijving Schepenen, gezworenen en poorters van de vrijheid van Turnhout verzoeken den prins van 
Oraengiën, graaf van Nassouwe, heer van Diest, etc., de stad Diest te verbieden 3 stuivers te eischen van elke ton 
mede, die binnen de stad gebracht wordt, aangezien Turnhout is vrijgesteld van alle tollen en belastingen in Brabant.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1069). Vastgehecht aan den brief Reg.No. 2970.
regest_nummer 31961549 October 16
regest_beschrijving Burgemeesters en schepenen van Diest verzoeken den heer van Mérode om mr. Jan van der 
Gooten, procureur van den prins van Orangiën, te schrijven, dat hij zich namens den prins voegt met de stad Diest in 
het proces, haar door den procureur-generaal aangedaan ten behoeve van die van Thuerhoudt, aangaande het heffen 
van de stadsaccijsen ingevolge een door graaf Engelbrecht van Nassouwe verleend privilege.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1069). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 31971549 October 17
regest_beschrijving J. de Mérode stuurt den Raad van den prins van Orenges te Breda den brief dd. 1549 October 16 
(Reg.No. 3196) om advies en schrijft, dat het volgens hem de vraag is, of graaf Engelbert van Nassou andere dan zijn 
eigen onderdanen dwingen kon in dit geval en zonder octrooi van den hertog van Brabant.
regest_datering (Westerlo).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1069). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 31981549 October 31
regest_beschrijving De raad de Maubus stuurt Michiel Piggen, griffier van den Raad van den prins van Orange te 
Breda, een brief van monsr. de Mérode over voeging van den prins van Oranje met de stad Diest in een proces over het
heffen van accijns op mede; geeft in overweging hiertoe over te gaan, wanneer de douairière (van Aerschot) er op 
aandringt, en vraagt, of de rechten van den prins bij een ongunstigen afloop niet minder geschaad zullen worden, 
wanneer hij er buiten blijft en alleen de vruchtgebruikster zich voegt; voorts deelt hij mede, dat de president Viglius 
niet heeft hooren spreken over het advies van Hollande in de kwestie met Zevenberghe, en zendt hij hierbij ingesloten 
een kwitantie van monsr. de Croy (?) voor Bruheze.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1069). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 20351478 Juni 17
regest_beschrijving Alexander van Voshem waarschuwt Joris van Rode, meier te Meerhout, dat de raad van den heer 
van Guylic in grooten getale deze week te Diest zal komen, en raadt hem aan het onlangs tusschen Meerhout en de 
kapiteins van genoemden heer gesloten verdrag nog eens na te zien en gedeputeerden naar den Raad te zenden.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1075).
regest_nummer 20361478 Juni
regest_beschrijving Het dorp Meerhout verzoekt den graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda etc., een eind te 
willen maken aan de dagelijksche dreigementen en lasterlijke beschuldigingen, als zouden zij zich niet houden aan het 
eertijds met den hertog van Guylick gesloten tractaat aangaande de konijnenwarande, en dengene, die zich daaraan 
niet mocht houden, te doen straffen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1075).
regest_nummer 20371478 Juni 25
regest_beschrijving De Raad van den graaf van Nassau te Breda schrijft aan Alexander van Voshem, dat deze er bij 
gedeputeerden van den hertog van Gulic ter dagvaart op aan moet dringen, dat de excessen tegen de inwoners van 
Meerhout door de Gulikers bedreven en de bedreigingen tegen hen geuit, omdat zij een zeker tractaat geschonden 
zouden hebben, dat genoemde inwoners ontkennen ooit gesloten te hebben, gestaakt en goedgemaakt worden, daar 
anders de graaf van Nassouw als pandheer zich beklagen zal bij den hertog van Oistenreich of bij de Staten van 
Brabant.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1075).
regest_nummer 20421478 Augustus
regest_beschrijving Schepenen in de bank van den heer van Diest en schepenen in de bank van het kapittel van Lier in 
het dorp Merhout en de inwoners oorkonden, dat zij volgens accoord, door hen gesloten met de kapiteins en andere 
leden van den raad van den hertog van Guylick, aan dezen voor zijn Blijde Inkomst schuldig zijn 600 rijnsche guldens, 
te betalen, wanneer hij Meerhout en Vorst lossen zal van den graaf van Nassauwe.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1075).
regest_nummer 20381478 Juni 27
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regest_beschrijving Alexander van Voshem etc., antwoordt den drossaard e.a. dienaren van den heer van Nassouw te 
Breda, dat, wat het krijgsvolk aangaat, er te Merhout van wegen den hertog van Guylic niets nieuws is gebeurd; dat de 
hoofdzaak is de moedwil van de inwoners van Merhout tegen dienaren en waranden van de heeren van Guylic en 
Nassouw beiden, maar dat hij hun meening niettemin zal overbrengen aan de raden van den hertog.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1075).
regest_nummer 20401478 Augustus 8
regest_beschrijving De notaris Paulus Ludovicusz. instrumenteert, dat door gedeputeerden van hertog Willem van 
Guylick en den Berg, graaf van Ravensberch, (heer van) Dyest en Zichenen en burggraaf van Antwerpen eener-, en 
gedeputeerden van zijn dorp Meerhout anderzijds, een overeenkomst is gesloten, waarvan een chirograaf is 
vervaardigd ter beëindiging van hun geschil over de konijnenwarande in Meerhout, waarover een proces hangende is 
voor den Raad van Brabant, welke overeenkomst o.a. inhoudt, dat de warande blijft, zooals zij is, en dat bij 
verpachting het dorp de voorkeur zal hebben.
regest_datering (bij die woenhuyse Mathijs' van Roede, nutertijt rentmeester tsheeren voorsz., opte strate voer die 
poerte staende in de stadt van Dies topte Coremerct).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1075). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 20801481 September 6
regest_beschrijving Margareta Roelants, weduwe van Judocus Absoloens, doet afstand van 114½ rijnsche gulden 
jaarlijks aan erfcijns uit een aantal goederen van den heer van Diest, waarna bij schepenvonnis Anthonius Bezuts, 
natuurlijke zoon van Bezutcius van Bezutchii, in het bezit ervan gesteld is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1077). Met transfix van denzelfden datum (Reg.No. 2081).
regest_nummer 20811481 September 6
regest_beschrijving Margareta Roelants, weduwe van Judocus Absoloens, belooft Anthonius Bezuts, natuurlijken zoon
van Bezutcius van Bezutchii, de inkomsten, vermeld in den brief dd. 1481 September 6 (Reg.No. 2080), waardoor deze 
gestoken is, te zullen vrijwaren.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1077). Met de zegels van Johannes van Buetssele en Johannes van Holair, schepenen van 
Leuven, in groene was.
regest_nummer 24141502 September 9
regest_beschrijving Ludovicus Besuts Anthoniusz. doet, ingevolge vonnis van schepenen van Lovanium, afstand van 
de helft van 114½ rijnsche gulden jaarlijks aan erfcijns uit een aantal goederen, toebehoorende aan den heer van Diest,
waarna Katherina van Oppendorp, weduwe van heer Johannes van Bloys, ridder, in het bezit ervan gesteld wordt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1077). De zegels van Anthonius Uuten Hove alias Zedelere en Petrus de Naen, schepenen, 
verloren. Met transfix dd. 1503 October 16 (Reg.No. 2438). Het stuk is zeer geschonden.
regest_nummer 24381503 October 16
regest_beschrijving Katherina van Oppendorp, weduwe van heer Johannes van Bloys, ridder, doet afstand van alle 
aanspraken, vermeld in den brief dd. 1502 September 9 (Reg.No. 2414), waardoor deze gestoken is, ten behoeve van 
heer Engelbertus, graaf van Nassouw, heer van Breda, Diest, Zichenen etc., en geeft ten bewijze daarvan genoemden 
brief aan dienst rentmeester van Dyest, Johannes Coels, ten overstaan van schepenen van Lovanium.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1077). Met geschonden zegel van den schepen Johannes Blanckart in groene was, dat van 
den schepen Walterus van den Tijmple verloren.
regest_nummer 24151502 September 21
regest_beschrijving Johannes van den Boome en Katherina Besuts Anthonius' dochter, echtelieden, doen, ingevolge 
vonnis van schepenen van Lovanium, afstand van de helft van 114½ rijnsche gulden jaarlijks aan erfcijns uit een aantal 
goederen, toebehoorende aan den heer van Diest, waarna Katherina van Oppendorp, weduwe van heer Johannes van 
Bloys, ridder, in het bezit ervan gesteld wordt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1077). Met zegel van den schepen Anthonius uten Hove alias Zedeleer in groene was; dat 
van den schepen Judocus Absoloens verloren. Met transfix dd. 1503 October 16 (Reg.No. 2439).
regest_nummer 24391503 October 16
regest_beschrijving Katherina van Oppendorp, weduwe van heer Johannes van Bloys, ridder, doet afstand van alle 
aanspraken, vermeld in den brief dd. 1502 September 21 (Reg.No. 2415), waardoor deze gestoken is, ten behoeve van 
heer Engelbertus, graaf van Nassouw, heer van Breda, Diest, Zichenen etc., en geeft ten bewijze daarvan genoemden 
brief aan diens rentmeester van Dyest, Johannes Coels, ten overstaan van schepenen van Lovanium.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1077). Met de zegels van Walterus van den Tijmple en Johannes Blanckart, schepenen, in 
groene was.
regest_nummer 111233
regest_beschrijving Arnoldus, heer, en Aleydis, vrouwe van Diest, geven aan de abdij van Beata Maria in Tongerlo al 
hun tienden in Diest, waarvoor de abdij de kapel op den burcht zal bedienen.
regest_datering
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1078). Het stuk is losgeraakt van het rekest dd. (1536 vóór Mei 26(Reg.No. 2923).
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regest_nb Zie Wauters IV, bl. 186.
regest_nummer 29231536 vóór Mei 26
regest_beschrijving Abt en convent van Tongerloe verzoeken den graaf van Nassouw den inwoners van Dyest te 
gelasten novale tienden te betalen van de gemeentegronden, die zij van hem in erfcijns gekregen hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1078). In margine staat de notitie dd. September 1536, dat de graaf van Nassau, 
gezien het advies van die van Diest dd. 1536 Mei 26 en de copie van de akte van 1233 (Reg. Nos. 2924 en 11), en gehoord
den drossaard van Diest, van meening is, dat de abt van Tongerlo terecht tienden eischt van het genoemde land, 
voorzoover het productief is gemaakt. Aan het rekest is vastgehecht geweest, doch losgeraakt het afschrift van de akte
van 1233 (Reg.No. 11).
regest_nummer 29241536 Mei 26
regest_beschrijving E. van Dielbeke en Henrick van Halle adviseeren namens de stad Diest op het hun toegezonden 
rekest van den abt van Tongerlo (Reg.No. 2923) in weigerenden zin, omdat alle goederen onder Diest en Caggevinne, 
den heer toebehoorende, altijd vrij van tienden zijn geweest en de heer zelve in het vervolg bij ontginning zijner 
gronden ook tiendplichtig zou worden.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1078).
regest_nummer 22321493 November 3
regest_beschrijving Claus Versmissen, Jacop Lijntermans, Henric de Bruyne, Jan van Hoevorst, Geert de Raymaker, Jan 
Hoegaerts en Henric Luyten, schepenen van Hersselt, oorkonden, dat Walterus Prokeels, rentmeester van den hertog 
van Gullick in Zichenen, aan Machiel die Cock Aertsz. 5 bunder heide aldaar in erfcijns heeft gegeven tegen 2½ rijnsche 
gulden jaarlijks, waarvoor deze en zijn vrouw Lijsbeth Raymakers, Wouters dochter, ½ bunder in Dasbroeck als 
onderpand hebben gegeven.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1080). Het gemeen schepenzegel verloren.
regest_nummer 22861497 September 24
regest_beschrijving Reyner Clercx, Henric van Nerim, Mathijs van Varenroe, Willem Huygen, Jan van Grameren, Jan 
van Molle en Jan Geerinck, schepenen van Waenroe, oorkonden, dat Daneel van Binckum, meier van Zichenen, als 
grondheer, bij schepenvonnis is toegewezen een stuk bosch te Beckevoert wegens wanbetaling van cijns door den 
gebruiker.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1081). Het gemeen schepenzegel verloren.
regest_nummer 22791497 April 16
regest_beschrijving Ansem van Overwinghe, Arnout van den Wouwer, Jan van Craesbeke, Reyner Bastijns, Jan Weer te 
Gamervelt en Jan Jans, schepenen van Thielt, oorkonden, dat Daneel van Binckem als meier van den heer van 
Zichenen gegoed is in het huis en 2 bunder land te Craesbeke, afkomstig van Jorijs van der Varent geheeten Coel, 
waarna deze het heeft terug ontvangen tegen 1 rijnschen gulden jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1083). Met gemeen schepenzegel in groene was.
regest_nummer 22941498 Januari 4
regest_beschrijving Jan Swinnen, Jan Steenbeecx, Hubrecht Goelens, Henrick Coutermans, Jan Dillen, Dyonijs van den 
Kerckhove en Symoen Smeets, schepenen van Molenbeke, oorkonden, dat de laten van jonkvrouwe Maria van der 
Linden in haar hof te Wersbeke hebben kennis gegeven, dat zij, op verzoek van Willem de Witte, meier van den hertog 
van Gullick in Zichenen, arrest hebben gelegd op de goederen van wijlen Willem van Goidenhuyse wegens door dezen 
bedreven excessen, en dat, nadat de erfgenamen, bij gebreke van borgstelling, hun recht verloren hadden, het goed 
aan den hertog van Gullick vervallen is verklaard.
regest_datering (stilo leodiensi).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1084). Het gemeen schepenzegel verloren.
regest_nummer 22961498 Januari 15
regest_beschrijving Jan Steenbecx en Henric Cotermans, schepenen van den hertog van Gulcke in het dorp 
Molenbeke, oorkonden, dat de laten van Jan van Espen in zijn hof aldaar hebben kennis gegeven, dat voor hen en hun 
meier, de meier van den hertog in het bezit is gesteld van de verbeurdverklaarde goederen van wijlen Willem van den 
Goedenhuys aldaar n.l. een stuk land en een stuk bosch, en dat de meier van den hertog heeft meegedeeld, dat de 
weduwe van Willem van den Goedenhuys is opgekomen voor haar recht op de helft dier goederen.
regest_datering (vijftien daghe in Loeymaent).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1084). Het gemeen schepenzegel verloren.
regest_nummer 27001522 April 6
regest_beschrijving Willem Switten en Aert de Cuyper, schepenen van St. Peeter te Loevenen in Zichenen, oorkonden, 
dat de laten van het hof van Bartelemeo Naturel te Zichenen, met Aert de Cuypere als ontleende, hebben kennis 
gegeven, dat Daneel van Binckem, meier van graaf Henrick van Nassauw aldaar, heeft ontvangen uit handen van 
Servaes Switten, richter van Bartolomeo Naturel, grondheer, een huis te Schoenderbroick, wegens de bastaardij van 
Katelyne Belx na haar overlijden vervallen aan den graaf van Nassauw.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1085). Het zegel van schepenen van St. Pieter te Leuven verloren. Met transfix van 
denzelfden datum (Reg.No. 2701).
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regest_nummer 27011522 April 6
regest_beschrijving Willem Switten en Arnout de Cuyper, schepenen van St. Peeter te Loevenen in Zichenen, 
oorkonden, dat de laten van Bartelomeo Naturel, heer van Sommaing, in zijn hof te Zichenen, met Aerdt de Cuyper als 
ontleende, hebben kennis gegeven, dat Daneel van Binckem, meier van graaf Henrick van Nassauw aldaar, heeft 
opgedragen aan Servaes Switten, richter van den heer van Sommaing, grondheer, het huis, vermeld in den brief dd. 
1522 April 6 (Reg.No. 2700), waardoor deze gestoken is, ten behoeve van Jan Vervroenden, tegen een erfcijns, groot 30 
stuivers jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1085). Met geschonden zegel van schepenen van St. Pieter te Leuven in groene was.
regest_nummer 27201524 Januari 30
regest_beschrijving Henrick van der Scaeff en Aert de Cupere, schepenen van Zichenen, oorkonden, dat Dyonijs 
Scellen, Aert de Cupere voornoemd en Jan Vroentmans, laten van den abt van Perck in zijn hof te Scuenderbrueck, en 
Henrick van der Scaeff als ontleende hebben kennis gegeven, dat Jan Vroentmans, de jonge, natuurlijke zoon van Jan, 
heeft opgedragen aan den richter van den abt, als grondheer, een sille bosch aldaar, waarna Daneel van Binckem er als 
meier en rentmeester van den heer van Zichenen in gegoed is, die het aan Jan Vroentmans heeft teruggegeven tegen 
30 stuivers jaarlijks.
regest_datering (na scryven des Hooffs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1086). Met gebroken zegel van Aert de Cupere in groene was; dat van Henrick van der Scaeff
verloren.
regest_nummer 21991491 Maart 22
regest_beschrijving Jan van der Hove, Peter Vranx, Wouter Cutten, Henric de Hane en Ardt de Wilde, schepenen van 
den graaf van Nassouwen in Thielt, oorkonden, dat Daneel van Binckom als meier en rentmeester van den heer van 
Zichenen gegoed is in 2 bunder bosch aan de Watermansstraat, na opdracht door Jacob Witteman, die het vervolgens 
van den meier heeft terugontvangen tegen 4 halster rogge jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1087). Het gemeen schepenzegel verloren.
regest_nummer 27891530 Juli 6
regest_beschrijving Jan van Molle, Dionijs van Rummale, Lauerijs van Nerim, Wouter van der Elsmeren, Gert Coex en 
Jan Bastijns, schepenen van het dorp Waenroyde, oorkonden, dat Adriaen van Lixboenen, meier en rentmeester van 
Zichen, namens den graaf van Nassauwen aan Jan van der Hagen ½ bunder beemd heeft gegeven tegen 18 stuivers 
jaarlijks, verzekerd op een half bunder beemd in de Reyniershoeve aldaar.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1088). Het gemeen schepenzegel verloren.
regest_nummer 28801534 April 18
regest_beschrijving Ghijsbrecht Hauweels en Anthonijs Fasdraits, schepenen van den graaf van Nassouw in Sichenen, 
oorkonden, dat jonker Adriaen van Lixbonnen, meier en rentmeester aldaar, van de Rekenkamer te Breda in erfcijns 
heeft genomen een wier of wouwer, geheeten de Schuerwouwer, met den dijk, lang 10 à 12 voet, en een kleine 
wouwer, groot 20 à 30 roeden, gelegen bij 'sGhrevenberghe op de Varent onder Sichenen, tegen 14 stuivers brabantsch
jaarlijks, verzekerd op zijn huis c.a. bij de Hool- of Cretsbeeck.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1089). Het gemeen schepenzegel van de stad benevens de zegels der beide oorkonders 
verloren.
regest_nummer 23431499 September 2
regest_beschrijving Broeder Nichasius van Lichtervelde, prior van het klooster der Karthuizers te Zeelem buiten Diest, 
en het convent oorkonden, dat hun medebroeder Henrick van Hasselt, toentertijd prior, verkocht heeft aan Mathijs 
van Rode, rentmeester van heer Willem, hertog van Gullick, heer van Diest, een huis en hofstede te Zurpele in de 
parochie van Zeelem, dat het klooster was aangekomen als legaat van den provenier Cristiaan Vasdraeht.
regest_datering (in ons voorscr. goidshuis te Zellem).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1090). Met het conventszegel en dat van Arnt van Helmont, prior te Antwerpen, in groene 
was; dat van Martijn Adornes, prior te Brugge, en evenals Arnt van Helmont, visitator van het klooster, verloren.
regest_nummer 4821351 Maart 12
regest_beschrijving Arnout van den Wyer, heer van Vorst en Meerhout, en zijn zoon Henric, ridders, schelden, met 
goedvinden van Arnouts vrouw Margriet, het godshuis van Ghenip den cijns kwijt van de goederen, die het heeft in de 
parochies van Meerhout of Vorst.
regest_datering (op Sinte Gregoriis'dach).
regest_nb Authentiek afschrift 14e eeuw (Inv.No. 1091).
regest_nummer 26651519 Augustus 7
regest_beschrijving Schepenen van den graaf van Nassouw, heer van Breda, Diest Zichenen etc., in Meerhout, 
schepenen van den graaf voornoemd en van het kapittel van St. Gummaers te Lyer in Meerhout en laten in zijn hof van
Gestele aldaar oorkonden, dat Frederick van Renesse, heer van Mal, Marcelis van Diest, drossaard van Diest, en Peeter 
van den Kerchove, rentmeester aldaar, gecommitteerden van den graaf, de twisten over den heidecijns, bedragende 11
rijnsche guldens 9 oort licht jaarlijks, door een accoord hebben beëindigd, volgens hetwelk de ingezetenen van 
Meerhout den graaf jaarlijks den cijns betalen zullen benevens 9 jaar cijns in eens wegens achterstal, waarvoor zij het 
vrije gebruik van de heide zullen hebben met uitsluiting van ingezetenen van aangrenzende dorpen als Vorst en Geel.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1092). Met de gemeene schependomszegels van de beide schepenbanken en dat van de 
laten, alle drie in groene was.
regest_nummer 17141455 April 26
regest_beschrijving Johanna, vrouwe van Heynsberge, Leeuwenberch, Diest, Zichenen en Zelem, burggravin van 
Antwerpen, sluit vrede met haar bastaardoom Reyner van Diest na arbitrage door Johan, bisschop van Ludick enz., 
waarbij Reyner zijn misdaden, tegen haar en haar heerlijkheid begaan, vergeven worden en haar de achterstal wordt 
kwijtgescholden, die zij hem schuldig was van een rente, groot 75 gulden jaarlijks uit den hof te Laer of, zoo noodig, uit
de inkomsten van Meerhout, zooals overeengekomen is in de akte dd. 1443 November 12 (Reg.No. 1487), waarvan zij 
afschrift heeft ontvangen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1093).
regest_nummer 31231546 Juli 24
regest_beschrijving Anthonius van Houthem bericht de Rekenkamer te Breda onder toezending van extracten uit een 
oude rekening van den rentmeester van Meerhout, een leenboek en een denombrement van 1440, dat Jan van Ranst 
Liebrechtsz. den Hof van de Lare te Meerhout verkocht heeft aan Zegher Binnemans, zonder daartoe gerechtigd te 
zijn, hetgeen hij uitvoerig toelicht, en dat het transport heeft plaats gehad voor meier en schepenen van het kapittel 
van Lier te Meerhout.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1093).
regest_nummer 14571441 Mei 23
regest_beschrijving Johan van Loon, zoon tot Heynsberch, heer van Dyest, Zichen etc., oorkondt, dat heer Reyner van 
der Berghe, ridder, heer van Gool en amman van het land van Daalem, voor hem als leenheer heeft overgedragen aan 
Engelbrecht, graaf van Nassouwen en Vyanden, heer van de Leck en Breda, 200 gulden jaarlijks, die hij had uit de 
renten van Diest en die graaf Engelbrecht zal hebben, zoolang als Reyner van der Berghe leven zal.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1094). Het zegel van den oorkonder verloren, die van Jan van Langel en Jan van Guylke, 
leenmannen, in groene was.
regest_nummer 18111459 December 27
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassauwen en Saerbrugghen, heer van Heynsberch, Leuwenberch, Dyest en 
Sichenen, en Johanna van Loen, gravin enz., geven hun goedkeuring aan het testament van heer Henrick van Dyest 
(Reg.No. 1823), waardoor deze gestoken is, voorzoover het de renten betreft, die hij van hen in leen heeft.
regest_datering (Dyest anno XIIIIc ende tzestich nae costume van scrivene des Hoefs van Ludick).
regest_nb a) Opgenomen in het instrument dd. 1460 Augustus 1 (Reg.No. 1823).
regest_nb b) Authentiek afschrift dd. 1543 Januari 8 (Inv.No. 1095).
regest_nb Het testament, dat gedateerd is op 1460 Juli 15, werd dus goedgekeurd, voordat de datum was ingevuld, zie 
Reg.No. 1823.
regest_nummer 18161460 Januari 25
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouwen en Sarrebruggen, heer van Heynsberch, Leeuwenberch, Diest en 
Sichenen, en Johanna van Loen, gravin en vrouwe dier landen, oorkonden, dat heer Jan van Kersbeke, ridder, heer van 
Stalle en Goetsenhoven, zoon van heer Wouter, voor het leenhof van Diest heeft verkocht aan mr. Peeter van Thielt, 
secretaris van den hertog van Brabant, en aan diens vrouw Alijt van Doirne Willems dochter de rente, goot 20 rijnsche 
guldens jaarlijks, die hij van wijlen heer Henrick van Diest, ridder, geërfd heeft en die gevestigd is op Diest.
regest_datering (te Diest ten huyse des voorsz. meester Allexanders [mr. Alexander van Voshem, bewaarder van het 
leenregister,] nae coustume vazn scryvenen in den bisdomme van Ludick).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1095).
regest_nb Misschien is er in de dateering tusschen "vierhondert" en "ende tzestich" een woord uitgevallen. Henrick van
Diest had n.l. wel in December 1459 reeds een testament gemaakt, doch dit werd eerst 15 Juli 1460 voltooid en in 
Augustus van dat jaar voegde hij er nog een clausule aan toe; 25 Januari 1460 luikschen stijl leefde hij dus nog.
regest_nummer 18151460 Januari 14
regest_beschrijving Henrick van Horne, ridder, heer van Parweys, Gheele, Duffle etc., geeft zijn goedkeuring aan het 
testament van heer Henrick van Dyest, ridder, (Reg.No. 1823), waardoor deze gestoken is, als man van Lijsbet, dochter 
van den erflater.
regest_datering (XIIIIc tzestich nae costume des Hoefs van Luydick).
regest_nb Opgenomen in het instrument dd. 1460 Juli 15 - Augustus 1 (Reg.No. 1823).
regest_nb Zie de noot bij Reg.No. 1811.
regest_nummer 18191460 April 23
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen enz., geeft zijn kamerling heer Henrick van Dyest verlof om te 
testeeren van al zijn goederen in Brabant.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Opgenomen in het instrument dd. 1460 Juli 15-Augustus 1 (Reg.No. 1823).
regest_nummer 18231460 Juli 15-Augustus 1
regest_beschrijving De notaries Libertus Meeus instrumenteert, dat heer Henricus van Dyest, heer van Ryverius, 
ridder, met toestemming van Johannes van Nassouwen, heer van Dyest, dd. 1459 December 27, van den hertog van 
Brabantia dd. 1460 Januari 14 en van heer Henricus van Hornes, heer van Perweys, dd. 1460 April 23 (Reg. Nos. 1811, 
1815, en 1819), hierin opgenomen, den 15en Juli zijn testament heeft gemaakt, waarna hij er een clausule aan 



550 Nassause Domeinraad tot 1580 1.08.01

toegevoegd heeft, waarin hij al zijn goederen, die niet in het testament vermeld zijn, vermaakt aan heer Henricus van 
Perweys, echtgenoot van zijn dochter Elizabeth, op voorwaarde, dat bij kinderloos overlijden de goederen aan de 
verwanten van den erflater komen.
regest_datering (in camera domus inhabitationis dicti domini Henrici testatoris site supra forum porcorum dicti oppidi
Dyestensis).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1096). Van de akten van toestemming, in het instrument van 1 Augustus 
opgenomen, waren die van 1459 December 27 en 1460 Januari 14 door het oorspr. van het testament gestoken.
regest_nummer 8011390 October 28
regest_beschrijving Thomas, heer van Diest en Zeelhem, burggraaf van Antwerpen, verklaart volgens broederdeeling 
schuldig te zijn aan zijn broeder Willem 320 hollandsche guldens jaarlijks, waarvoor hij alle tollen te Diest verbindt.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1464 Juni 4 (Reg.No. 1878).
regest_nummer 18781464 Juni 4
regest_beschrijving Egidius Vrancx, deken van St. Petrus te Lovanium, geeft vidimus van den brief dd. 1390 October 28 
(Reg.No. 801).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1097). Met ambtelijk zegel in roode was, weinig geschonden.
regest_nummer 13081433 Januari 15
regest_beschrijving Willem van Diest, bisschop van Straesbourch, verkoopt aan heer Jan, heer van Rotselaer, Vorslaer 
en Rethye, zijn aandeel in de broederdeeling van het land van Diest, bedragende 320 hollandsche guldens jaarlijks, en 
verzoekt den hertog van Bourgoingnen, Brabant etc., als momber van zijn minderjarige nicht Johanna van Diest, 
erfgename van wijlen Thomas, heer van Diest, heer Jan van Rotselaer daarin te vesten.
regest_datering (dusent vierhondert twee ende dertich).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1464 Juni 4 (Reg.No. 1879).
regest_nummer 13141433 Mei 24
regest_beschrijving Wilhelm, bisschop van Strasburg, verklaart voldaan te zijn door heer Johann, heer van Rotzlar, 
Vorschlar en Rete, van de koopsom voor de rente, groot 320 gulden hollandsch jaarlijks, uit het land van Diest.
regest_datering (uff Mentag noch unsers Herren uffvart tag).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1464 Juni 4 (Reg.No. 1879).
regest_nummer 18791464 Juni 4
regest_beschrijving Egidius Vrancx, deken van St. Petrus te Lovanium, geeft vidimus van de brieven dd. 1433 Januari 15 
en Mei 24 (Reg. Nos. 1308 en 1314).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1097). Met geschonden ambtelijk zegel in roode was.
regest_nummer 18821464 Juli 9
regest_beschrijving Henrick van Huerne, heer van Perweys, Duffle, Ghele etc., verklaart ontvangen te hebben van 
Mathijs van Rode, rentmeester van Diest, 968 grijpen rente over een jaar, die zijn vrouw geërfd heeft van de 1440 
grijpen jaarlijks, die haar vader, heer Henrick van Diest, heer van der Rivieren etc., bij broederdeeling heeft ontvangen 
aan rente uit de heerlijkheid Diest.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1098). Het geheime zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 11871423 December 14
regest_beschrijving Johan van Loen, hertog van Guylche, Heynsberg en Lewenberg, maakt huwelijksvoorwaarden met 
Anna van Solms, gravin van Zeyne, weduwe van heer Geraert, graaf van Zeyne, waarbij hij aan zijn eventueelen 
oudsten zoon o.a. Millen, Gangelt en Vucht belooft, aan de oudste dochter 12000, en aan de tweede 10000 rijnsche 
guldens als huwelijksgift.
regest_datering (des neesten Dijnsdachs na Sent Luciën dach des heiliger jonffrauwen).
regest_nb Authentiek afschrift op perkament dd. 1461 Augustus 30 (Inv.No. 1099). Bij de passage over de dochters 
staat in margine: "Super tercio articulo petitionis". In dorso staat, dat deze copie door jonkvrouw Jacop van Loon is 
ingeleverd naar aanleiding van het 2e en 3e artikel van haar eisch tegen den jonker van Nassau Saarbrücken en diens 
gemalin.
regest_nummer 18801464 Juni 7
regest_beschrijving Johann, graaf van Nassauwe en Sarbrücken, heer van Heynsberch, Diest, Zichenen etc., en 
Johanna van Loen, zijn vrouw, stellen ten behoeve van Johan, graaf van Nassauwe, Vyanden en Dietze, heer van Breda 
etc., en zijn vrouw Maria van Loen, hun heerlijkheid Geilekirchen als tweede onderpand voor een rente, groot 325 
rijnsche guldens jaarlijks, losbaar met 6500 dergelijke guldens, omdat hun Brabantsche goederen, die zij daarvoor 
reeds verbonden, bij kinderloos overlijden zullen terugkomen aan hun schoonmoeder en moeder, Johanna van Diest.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1099). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode, die van Sander van Voshem en 
Albert vom Zwivel in groene was; het zegel van Johanna van Loen verloren.
regest_nummer 18811464 Juni 7
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regest_beschrijving Jacob van Loyne, dochter tot Heynsberch, verklaart, dat Johan, graaf van Nassouwe en 
Sarbrücken, heer van Heynsbergh, Lewenbergh, Diest, Zychen etc., en zijn vrouw Johanna van Loyn, haar nicht, voor 
haar kindsdeel, haar door haar vader toegewezen uit de sloten van Wassenbergh en 's Herzogenroide, aan Johan, graaf
van Nassouwe, Vyanden en Dietze, heer van Breda etc., en Maria van Loyne, haar zwager en zuster, te haren behoeve 
8000 rijnsche guldens hebben betaald, ingevolge de arbitrage van den hertog van Bourgoingnen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1099). Met afgesleten zegel van den graaf van Nassau-Vianden en geschonden zegel van 
Maria van Loyn in roode was; dat van Jacob van Loyn verloren.
regest_nummer 18921465 Juni 20
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen, Brabant, enz., oorkondt, dat zijn raad en kamerling Johan, graaf
van Nassou, Vianden en Ditze, heer van Breda en drossaard van Brabant, en zijn gemalin Maria van Loon, ten behoeve 
van jonkvrouw Jacoppe van Loon beleend zijn met een rente, groot 325 rijnsche guldens jaarlijks, losbaar met den 
penning 20, gevestigd op Zichene, tol en doorgang van Diest, de helft van Meerhout, de andere helft en Vorst, een 
cijns, groot 20 pond jaarlijks te Vorst, 9 bunder land te Wolmerssem, het burggraafschap van Antwerpen en het dorp 
Holede, na overdracht door Johan, graaf van Nassou en Sarrebruggen, heer van Heynsberch, Leeuwenberch, Diest en 
Sichenen, raad en kamerling van den hertog, en zijn vrouw Johanna van Loon, uit hoofde van een vonnis van den 
Grooten Raad, waarbij laatstgenoemden in hun proces met Jacoppe van Loon over haar vaderlijk erfdeel zijn 
veroordeeld tot betaling van 8000 rijnsche guldens.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1099). Met geschonden zegels van den hertog, Philips van Huerne, heer van Gaesbeke, 
Bauseigniez, Hondescoten, Heze en Leende, Jan van Edingen, heer van Kestergate, ridders, en Symon van Harbais in 
roode, dat van Claes Gony in groene was; de zegels van Jacop, graaf van Hoerne, heer van Altena, Montengis en 
Cranendonc, Wouter Bau van den Eechoven, heer van Vremde, ridders, Jan van Ranst, heer van Canticrode, Jan Pot, 
Ambrosius van Dijnter, Peter van Thielt, Henrick van Redingen, Gielijs van den Huys en Cornelis van Coensborch 
verloren.
regest_nb b) Afschrift op perkament (Inv.No. 1099).
regest_nummer 13721438 Mei 5
regest_beschrijving De schout van Lovanium wijst Sanderus van Voshem de heerlijkheid Holede toe wegens 100000 
pond groote tournooizen, die Johannes van Loen, zoon van Heynsberch, heer van Diest, Zichenen en Zeelem, en zijn 
vrouw Johanna hem schuldig zijn.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1100.
regest_nb Aan het oorspr. was vastgehecht de brief dd. 1440 Februari 7 (Reg.No. 1416).
regest_nummer 14161440 Februari 7
regest_beschrijving De schout van Lovanium vest heer Ywannus van Houthem, ridder, in de heerlijkheid Holede, 
vermeld in den brief dd. 1438 Mei 5 (Reg.No. 1372), waaraan deze is vastgehecht, na gerechtelijken verkoop ten 
behoeve van Sanderus van Voshem.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo tricesimo nono).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1100.
regest_nummer 14171440 Februari 7
regest_beschrijving Sanderus van Voshem verklaart ten overstaan van schepenen van Lovanium, dat hij ten behoove 
van Johannes van Loen, zoon van Heynsberch, heer van Diest, Zichenen en Zeelem, en diens vrouw Johanna heeft 
ontvangen van heer Ywannus van Houthem, ridder, de heerlijkheid Holede met bijbehoorende goederen in Holede en 
Boensbeke, aan dezen gerechtelijk verkocht wegens een schuld, die Johannes van Loen had aan Sanderus van 
Voshem, waarvoor Johannes van Loen aan Ywannus van Houthem 50 rijnsche guldens jaarlijks zal betalen, losbaar 
met den penning 18.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo tricesimo nono).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1491 Mei 27 (Reg.No. 2200).
regest_nummer 22001491 Mei 27
regest_beschrijving Johannes van Buetselle en Arnoldus Vynck, schepenen van Lovanium, geven vidimus van den brief
dd. 1440 Februari 7 (Reg.No. 1417).
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1100.
regest_nummer 23981501 September 1
regest_beschrijving De schout van Lovanium stelt Katherina van Huldenberghe in het bezit van 25 rijnsche guldens van
de 50 jaarlijks, die haar grootvader, heer Johannes, heer van Houthem, Huldenberghe enz., had als cijns uit de 
heerlijkheid Holede.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1100.
regest_nummer 18281460 September 12
regest_beschrijving Jehan, graaf van Nassou en Sarbrücken, heer van Heynsberch, Leeuwenberch, Diest, Zichenen etc.,
verzoekt den heer van Croy, graaf van Porcien, heer van Airscot etc., eersten kamerling van den hertog van 
Bourgoingne, zijn rekest aan den hertog te steunen, waarbij hij vraagt om een zekere zaak van sequestratie niet voor 
den Raad van Brabant te brengen, maar aan hem te laten als heer van de hooge heerlijkheid van Diest, en eveneens 
den hertog te verzoeken, den genoemden Raad te bevelen een boetezaak te Zichene aan hem te renvoyeeren.
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regest_datering (à Sichene).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1102). In dorso worden enkele wijzigingen aangegeven, waarmede dezelfde brief gezonden 
moet worden aan messire Thybault de Noefchastel, heer van Blammont etc., maarschalk van Bourgoingne, raad en 
kamerling van den hertog.
regest_nummer 1835c 1460
regest_beschrijving Jehan, graaf van Nassouwe en Sarrebruce, heer van Heinsberghe, Dyest, Sichenen etc., verzoekt 
den hertog van Bourgoingne en Brabant den Raad van Brabant te gelasten niet verder te gaan in de zaak van Anthonie 
Ferrier, lombard te Diest, tegen mr. Alexandre de Voshem, licentiaat in de rechten, en Mathieu de Rode, toentertijd 
schout, thans rentmeester van Diest, welke beide laatsten 4 à 5 jaar geleden door den procureur-fiscaal, mr. Ghijs 
Moelenpas, voor genoemden Raad zijn gedaagd, aangezien de heer van Diest de hooge rechtspraak bezit als ook het 
recht van admissie van lombarden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1102). Met gunstige beschikking.
regest_nummer 18991467 Januari 9
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoingnen, Brabant enz., gelast den deurwaarder door beslaglegging of 
anderszins Henrick van Melishem geheeten van Cryekenbeke en mr. Peter van Thielt te voldoen van de 516 grijpen 15½
mijt, die Jan, graaf, en Jehanne, gravin van Nassou en Sarbruggen, dezen schuldig zijn volgens vonnis van den Raad 
van Brabant dd. 23 December l.l.
regest_datering (duysent vierhondert sesse ende tsestich na costumen ons Hoofs).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1102).
regest_nummer 19171468 October 16
regest_beschrijving Johan en Johanna, graaf en gravin van Nassauwe en Sarbrücken, heer en vrouwe van Heynsberch, 
Leeuwenborch, Diest, Zichenen, Merhout en Holede, burggraven van Antwerpen, oorkonden, dat voor het leenhof te 
Diest, Johanne van Weesmaele, weduwe van heer Henric van Diest, in leven heer ter Rivieren, den hertog van Brabant 
gegoed heeft in een rente uit Diest, die zij geërfd heeft van haar dochter Lijsbet, wier weduwnaar, heer Henric van 
Hoerne, heer van Perweys etc., er het vruchtgebruik van heeft, alles behoudens een douarie, groot 200 cheinsguldens, 
voor haarzelve en uitkeeringen aan Roelant en Lijsbeth van Weestmaele, natuurlijke kinderen van jonker Jan, heer van 
Weesmaele ), en Lijsbeth en Margriet, wettige dochters van wijlen Henric van Weesmaele "natuerlic" ), te zamen 
bedragende 160 rijnsche guldens jaarlijks.
regest_datering (Diest ten huyse der voirscr. vrouwe).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1102).
regest_nummer 21061483 October 24
regest_beschrijving De Rekenkamer te Bruessel bericht aan Gevaert van Doirne, schout en stadhouder van de leenen, 
en Mathijs van Rode, rentmeester, beide van het land van Dyest, dat zij in overleg met den heer van Perweys en 
Vorsselaer den dag, waarop de zaak tusschen dezen en den hertog over 200 van de 800 rijnsche guldens, die wijlen 
hertog Kaerle geërfd heeft van de vrouwe van der Rivieren, voor het Leenhof te Dyest in behandeling zou komen, 
heeft uitgesteld tot 12 December, om intusschen zoo mogelijk tot een minnelijke schikking te komen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1102). Met drie gelijke sluitzegels in roode was onder papier.
regest_nummer 2142-1485
regest_beschrijving Maximiliaen en Philips etc. bevestigen ten behoeve van den hertog van Gulich en den Berg, graaf 
van Ravensberg, heer van Diest etc., dat Diest een allodiaal goed is, en vernietigen het vonnis van den Raad van 
Brabant, waarbij het Leenhof aldaar verklaard wordt appellabel te zijn, welk vonnis gewezen was op verzoek van 
Henrick de Witte, procureur van Brabant, en Roelant van Wesemale, die, in een proces over een rente te Diest, door 
het Leenhof in het ongelijk waren gesteld.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1102).
regest_nb b) Afschrift, geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1485 November 3 (Reg.No. 2139).
regest_nummer 2143-1485
regest_beschrijving De koning zendt den Raad van Brabant hierbij de minuut van een akte, waarbij hij den hertog van 
Guylick, heer van Heynsberch, Dyest etc., in het gelijk stelt tegenover den procureur van Brabant, mr. Henrick de Witte,
en Roelant van Wesemale en beslist, dat van het Leenhof en de schepenbank van Diest geen appèl bestaat, met bevel 
den hertog van Guylick daarvan een open brief te geven met het zegel van Brabant.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1102).
regest_nummer 2144-1485
regest_beschrijving Wilhelm, hertog van Gulich etc., verzoekt den drie Staten van Brabant den Roomsch koning onder 
het oog te brengen, dat de Raad van Brabant ten onrechte beslist heeft, dat het Leenhof van Diest appellabel zou zijn, 
omdat de heerlijkheid Diest een vrij eigendom is zonder ressort, uitgezonderd tol en doorgang, die Brabantsche 
leenen zijn.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1102).
regest_nummer 21541486 vóór Augustus
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regest_beschrijving De koning gelast den Raad van Brabant den dag, dien zij bepaald hebben tot overbrenging van het
proces tusschen Roelant van Wesemale c.s. en den procureur van Brabant eener-, en heer Philips van Schoonhove en 
heer Jan van Rotselair, heer van Perweys etc., anderzijds, over een rente, gevestigd op de heerlijkheid Diest, van het 
Leenhof van Diest naar den Raad van Brabant, uit te stellen tot het nemen van nadere informatie naar de al of niet 
appellabiliteit van genoemd Leenhof.
regest_datering
regest_nb a) Concept (Inv.No. 1102). In dorso: "Victoir. Van den 1½ gouden rijns guldens van der bulle van den thienden
van Steenbergen". Op hetzelfde blad als het concept de minuut van den brief aan eenige raden van denzelfden datum 
(Reg.No. 2155), aan welk blad de minuut van dezen brief is vastgehecht.
regest_nb b) Minuut (Inv.No. 1102).
regest_nummer 21551486 vóór Augustus
regest_beschrijving De koning gelast eenigen raden een onderzoek in te stellen naar de al of niet appellabiliteit van 
het Leenhof te Diest.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1102). Op hetzelfde blad de minuut van denzelfden datum (Reg.No. 2154).
regest_nummer 21561486 October 25
regest_beschrijving Wilhem, hertog van Guylich en den Berghe, graaf van Ravensberg, heer van Heynsberg, 
Lewenberg en Diest, komt overeen met Jan van Rotselaer, heer van Perweys, Vorsselair en Réthy, en Philips van 
Schoenhoven, ridders, dat deze hem met 189 rijnsche guldens tegemoet zullen komen in de onkosten van zijn proces 
voor den Raad van Brabant over de appellabiliteit van het Leenhof van Diest, welke genoemde Raad pretendeert te 
bestaan naar aanleiding van het appèl van Roelant van Weesmaele van de uitspraak van het Leenhof over een rente, 
groot 284 rijnsche guldens, ten gunste van Jan van Rotselaer en Philips van Schoenhove, welke tegemoetkoming hij 
zal teruggeven, wanneer beide laatstgenoemde personen de rente wordt afgewonnen.
regest_datering (Casterle).
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 1102).
regest_nb b) Afschrift in Inv.No. 918, fol. XXXVII vo.
regest_nummer 28681533 October 20
regest_beschrijving De deurwaarder Philips van den Eede verklaart, dat hij het mandement tot dagvaarding van heer 
Henrick van Schoenhoven heeft uitgevoerd.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1102). Geschreven op hetzelfde blad als het mandement van den 14en October (Reg.No. 
2867).
regest_nummer 28671533 October 14
regest_beschrijving Kaerle, Roomsch keizer etc., gelast heer Henrick van Schoenhoven, ridder, voor den Raad van 
Brabant te dagvaarden om te verdedigen, dat voor het legateeren van een rente, groot 300 rijnsche guldens jaarlijks, 
leenroerig aan den heer van Diest, een octrooi van den heer van Diest noodig was in plaats van het octrooi, door den 
keizer als hertog van Brabant verleend aan wijlen Elisabeth van Rotselaer, erflaatster, en haar man Thomas, heer van 
Perwez, thans erfgenaam.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1102). Op hetzelfde blad afschrift van het deurwaardersrelaas dd. 20 October (Reg.No. 
2868).
regest_nummer 33061554 Maart 3
regest_beschrijving De hertogin van Aerschot als vruchtgebruikster, en de prins van Oraingen als bezitter van de 
heerlijkheid Diest protesteeren, dat het overbrengen van het proces tusschen Pieter Clemens en Raes Otten van het 
Leenhof van Diest naar den Raad van Brabant niet mag derogeeren aan de non-appellabiliteit van het Leenhof.
regest_datering (Bruessel anno XVc ende LIII stil van Brabant).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1102).
regest_nummer 33071554 Maart 30
regest_beschrijving De Raad van den prins van Oranje te Breda zendt aan mr. Johan de Plaines, raad van de hertogin-
weduwe van Arschot, de door hem opgestelde instructie voor de verdediging van de non-appellabiliteit van het 
Leenhof te Diest terug, waaraan zij bij gebrek aan stukken niets kunnen toevoegen, en wijzen hem erop, dat hij ten 
onrechte beweert, dat de prins burggraaf van Anvers is uit hoofde van de heerschap van Diest, daar de combinatie 
dezer beide toevallig is.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1102).
regest_nummer 20301477 December 20
regest_beschrijving Willem, hertog van Gulick en Berghe, graaf van Ravensberghe, heer van Heynsberch, 
Leeuwenberch, Dyest etc., oorkondt, dat voor het Leenhof van Diest benevens eenige geleende leenmannen van 
Brabant, heer Jan van Rotselair, heer van Vorsselair, Réthy etc., ter verkrijging van het noodige losgeld voor den koning
van Vranckrijcke, door wien hij met den heer van Perweys bij Avennes gevangen is genomen, verkocht heeft aan mr. 
Peter van Thielt, secretaris van den hertog van Brabant, en Alijt van Doirne, zijn vrouw, een rente, groot 39 rijnsche 
guldens jaarlijks, losbaar met den penning 16, die gevestigd is op een rente, groot 320 holl. guldens, die zijn zuster 
Johanna, vrouwe van Rotselair, gravin van Zalmen, heeft uit de heerlijkheid Diest, waarna Alijt van Doirne ermede 
beleend is.
regest_datering (Bruessel).
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regest_nb Afschrift op perkament (Inv.No. 1102).
regest_nummer 21391485 November 3
regest_beschrijving Burgemeesters en schepenen van Dyest oorkonden, dat het Leenhof aldaar heer Dierick Heykens, 
kanunnik van St. Goedele te Bruessel, mr. Willem de Stradio en Claes van Heyst hebben gemachtigd om voor het 
Leenhof van Brabant te protesteeren tegen de bewering van Roelant van Wezemale, als zou er appèl mogelijk zijn van 
een vonnis, door genoemd Leenhof gewezen tusschen hem c.s. en heer Philips van Scoenhoven c.s.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1102). Het zegel ten zaken van de stad Dyest verloren.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 1102). Op hetzelfde blad een der twee afschriften van de akte dd. 1485 (Reg.No. 2142).
regest_nummer 2241331 April 26
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., uitspraak doende tusschen Gheert, heer van Diest, burggraaf van 
Antwerpen, die voor zijn maalrecht het 12e vat eischt, en de poorters van Diest, die het 24e willen geven, beslist, dat 
heer Gheert het 18e vat zal ontvangen.
regest_datering (te Bruesele des anders daighs nae Sinte Marcs dach des euwangelisten).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1104, fol. 7.
regest_nummer 6671369 Augustus 3
regest_beschrijving Henrick, heer, en Elsbeen van Hoorne, vrouwe van Diest en Zeelhem, burggraven van Antwerpen, 
gelasten, op een klacht van de poorters van Diest over de moeilijkheden om te bepalen, hoeveel het 18e deel van het 
te malen koren is, dat als maalrecht betaald moet worden, dat in al de molens, die zij verpacht hebben, een waag 
geplaatst zal worden, waarin het meel gewogen zal worden, hetgeen door Wenceslaus en Johanna, hertog en hertogin
van Brabant wordt bevestigd.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1104, fol. 7 vo.
regest_nummer 6801370 November 30
regest_beschrijving Heinrick, heer van Diest en Zeelhem, burggraaf van Antwerpen, beleent Margriete, natuurlijke 
dochter van heer Gheraert van Rume, heer van Hamme, Beverlo en Quaetmechelen, en van Katheliene Jans dochter 
van Ghenghelen, met 300 gouden hellingen na opdracht door haar vader, die ze heeft gevestigd op zijn leengoederen 
in Diest.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1104, fol. 11 vo. Boven de akte staat, dat het origineel gecancelleerd was.
regest_nummer 8521396 December 4
regest_beschrijving Thomas, heer van Diest en Zeelhem, burggraaf van Antwerpen, beleent Gheert van Goere, 
natuurlijken zoon van heer Daneel, en Gheerts vrouw, Katherina, met een rente, groot 50 gouden florijnen jaarlijks, 
hun door Marie van Goere, vrouwe van Rume en Hamme, en Lijsbeth, dochter van haar en van heer Matheus van 
Lanays, als vruchtgebruiksters bewezen op haar leengoederen en tollen te Diest, losbaar met den penning 15 en bij 
kinderloos overlijden te vererven op Lijsbeth.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1104, fol. 12 vo.
regest_nb Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1456 Januari 9 (Reg.No. 1730).
regest_nummer 8541397 Februari 26
regest_beschrijving Thomas, heer van Diest en Zeelhem, burggraaf van Antwerpen, beleent Gheert van Berghen en 
Lijsbeth van Lanoys, beide als erfgenamen, met de leengoederen, die heer Henric van Berghen, heer van Grimberghen,
aan hem heeft opgedragen, en die heer Henric eertijds van Lijsbeth van Lanoys verkregen heeft.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1104, fol. 15 vo.
regest_nummer 8801400 Juli 12
regest_beschrijving Jan Vrederijx van Hoelede, Goedevaert van Bruessel, Matheus van Ruselmoelen, Jan van Rotselair, 
gezworen molenslagers in Brabant, gemaand door Dirijc Plissis, rentmeester van den heer van Diest, verklaren, dat zij 
bij mondelinge overlevering weten, dat de voorvloed voor den molen te Beveren aan den molen toebehoort.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1104, fol. 11.
regest_nummer 8811400 Juli 12
regest_beschrijving Jan Vrederijx van Hoelede, Goedevaert van Bruessel, Matheus van Ruselmoelen en Jan van 
Rotselair, gezworen molenslagers in Brabant, gemaand door Dirijc Plissis, rentmeester van den heer van Diest, 
beslissen bij vonnis, dat de heer van Diest verplicht is alle hinder boven den grachtmolen te doen wegnemen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1104, fol. 11.
regest_nummer 10161414 Augustus 15
regest_beschrijving Anthonis, hertog van Brabant enz., gelast zijn rentmeester van Diest om de vrouwe van Hamme 
vóór ieder ander haar jaargeld uit de renten van Diest te betalen, daar zij van den oudsten tronk is van de 
afstammelingen van het huis Diest.
regest_datering (Antwerpen).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1104 fol. 16.
regest_nummer 14771443 Mei 28
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regest_beschrijving Schepenen buiten in 's heeren land van Diest oorkonden, dat voor hen Janne van den Huys, meier 
aldaar, jonker Jan van Assche, heer van Merxhem en Hamme, als man van Cornelia van Berghen, van dat gedeelte der 
gemeente Scaffen, dat onder de laten van den abt van Sintruden ressorteert, ½ mud zoogenaamde herbergevene 
jaarlijks heeft geeischt, zooals die van ouds werd opgebracht, welke eisch hem door schepenen van Loevenen als 
overhoofd der oorkonders is toegewezen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1104, fol. 16 vo.
regest_nummer 15221446 Juni 26
regest_beschrijving De notaris Lambertus Steenaert van Diest instrumenteert, dat voor hem en jonker Johan van Loen,
heer van Heynsberch, Leewenberch, Diest, Zichenen etc., en Johanna, erfvrouwe van Diest, benevens leenmannen, 
jonker Jan, heer van Assche, Mercsem en Hamme, en zijn vrouw, Cornelia van Bergen, hun testament hebben 
gemaakt, hetgeen door den heer en vrouwe van Diest geapprobeerd is.
regest_datering (Diest in den huyse joncheer Johans van Assche voirseyt).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1104, fol. 17.
regest_nummer 17301456 Januari 9
regest_beschrijving Jan van Langele de Jonge, stadhouder van de leenen van Johanna, vrouwe van Diest, Zichenen 
etc., weduwe van Jan, heer van Heynsberch, Leeuwenberch, Diest, Zichenen etc., beleent heer Wouter van der Noot, 
heer Woutersz., met de rente, groot 50 florijnen jaarlijks, vermeld in den brief dd. 1396 December 4 (Reg.No. 852), 
waardoor deze gestoken is, na opdracht door Lijsbeth van den Goere, weduwe van Bertelmeeus van den Putte, met 
haar kinderen als vruchtgebruikster en erfgenamen van Daneel van den Goere.
regest_datering (nae costume scrivenen sHoifs van Ludick).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1104, fol. 14.
regest_nummer 3131340 Mei 16
regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., markgraaf van het H. Rijk, beleent heer Willem van Duvenvorde, 
heer van Oesterhout, met het huis van Bouterssem met bijbehoorende goederen, die gelegen zijn in de parochies 
Buetsel, Cortel en Rode, na opdracht door Dyderic, heer van Munjoye, Valkenborgh en Borne, burggraaf van Zelant.
regest_datering (te Bruessele).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1105).
regest_nummer 12931431 April 23
regest_beschrijving Claus van Kets, heer van Borcht en Zwijndrecht, verklaart ontvangen te hebben van Jan van 
Boutershem 55 pond brabantsch, hem bij arbitrale uitspraak toegewezen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1105). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 12971431 Augustus 18
regest_beschrijving Claus van Kets, heer van Borcht en Zwijndrecht, verklaart ontvangen te hebben van Jan van 
Witham, heer van Boutershem, 50 pond Brabantsch, hem toekomende uit de nalatenschap van diens vrouw Lijsbet 
van Ymersele en "van den anderen payment" (zie Reg.No. 1293).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1105). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 16481450 November 12
regest_beschrijving Notaris Arnoldus Sweelden van Sanctus Trudo, instrumenteert met notaris Egidius vazn Ertrike, 
priester, dat heer Willem van Alfteren, ridder, heer van Hamel, Half-Bruystem etc., eener-, en Willem van Ordingen, 
man van wapenen, en Katherine van Ordingen, weduwe van Jan van Boutershem, anderzijds, huwelijksvoorwaarden 
maken voor hun kinderen Willem van Alfteren en Katherine van Boutershem.
regest_datering (in den cloester te Heylichem).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1106). Met signatuur van den notaris. De zegels van heer Willem van Alfteren, Katherina van
Ordingen, Arnout van Hamal, zoon van heer Arnout, heer van Elderen, Bilrevelt etc., proost van Sint Paulus, Herman 
van Elderen, proost van St. Denijs, kanunniken van St. Lambertus te Luik, Liebrecht van Meldart, Peter van Herebeys, 
Johan, heer van Elderen, Willem van Ordingen, Willem, zoon van heer Willem van Horyon, ridders, Adaem van 
Kerckem, Adaem van Verssen en Liebrecht van Houthem, mannen van wapenen, ontbreken.
regest_nummer 25061509 Augustus 27
regest_beschrijving De abt van Hafflighem verklaart ontvangen te hebben van den heer van Nassouwen 6472 rijnsche 
guldens 15½ stuiver tot lossing van de heerlijkheid Assche, door hem gekocht van wijlen den koning van Castilliën.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1107).
regest_nummer 25791514 na Juli 17
regest_beschrijving Jan van den Driessche, vorster van den graaf van Nassouw in diens heerlijkheid Assche, 
rapporteert, dat, niettegenstaande zijn tusschenkomst, de abt van Hafflighem op 17 Juli 1514 koren heeft laten 
afsnijden van Aerdt Kint op land, gepacht van den heer van Percke, die het vervolgens aan den abt van Haffligem had 
verkocht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1108). Hieraan vastgehecht een memorie over het gewelddadig optreden van den 
vorster Peeter Monijsz ) tegen meier en schepenen en een lijst van tekortkomingen van denzelfden.
regest_nummer 27641528 September 30
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regest_beschrijving Charles, keizer, gezien het verzoek van den graaf van Nassou, gelast de landvoogdes en die van de 
Financiën, dezen bij open brieven de helft van zijn heerlijke rechten op de landen, die de graaf voornemens is te 
koopen van de hertogin-douairière van Vendosmes, te kwiteeren en hem de andere helft tot een gelijk bedrag te 
schenken, en hem bij de betaling van de koopsom aan de hertogin niet lastig te vallen met confiscatie, 
niettegenstaande den oorlog.
regest_datering (Madrid).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1109). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 29171536 Februari 19
regest_beschrijving Kaerle etc. oorkondt, dat voor het Leenhof van Brabant Hendrick, graaf van Nassou, Vyanne etc., 
en zijn zoon René, prins van Oraingnen, tot verkrijging van 30000 carolusguldens als koopsom voor de heerlijkheden 
Rumpst, Hoboken, Hingene, Willebroeck en Ruysbroeck, gekocht van Marie van Luxemborch, hertogin-weduwe van 
Vendosmois, gravin van Marle (la Marche) etc., en Kaerle, hertog van Vendosmois, genoot van Vranckrijck, graaf van 
Maerle etc., voor hemzelve en voor zijn dochter Margriete van Bourbon, een rente verkoopen, groot 1000 
carolusguldens jaarlijks, aan heer Lauwereys du Blioul, heer van Sart, ridder, raad en griffier van de orde, losbaar met 
den penning 20 en gevestigd op Breda, Diest, Zichenen, Grimberghen en Rumpst.
regest_datering (Bruessel duysent vijfhondert ende vivendertich na costume van scrivene des Hoofs van Camerijcke).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 1109).
regest_nummer 29211536 Mei 20
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassouw enz., heer van Breda, Rumpst enz., ridder van de orde, groot kamerling 
van den keizer en drossaard van Brabant, verklaart ontvangen te hebben van de hertogin-weduwe van Vendosmois, 
gravin van Marle (la Marche) etc., de stukken, vermeld in den inventaris, aan het slot waarvan dit geschreven is.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 1109).
regest_nb b) Geschreven aan den voet van den inventaris van stukken betreffende Rumpst, welke door de verkoopster
mede zijn overgegeven.
regest_nummer 29791539 Maart 11
regest_beschrijving J. de Hocron en J. de Maubus sturen monsr. du Sart, ridder, raad van den keizer en griffier van de 
orde, commissie van den prins van Oranje voor de zaak van Rumpst en schrijven hem verder over verschillende 
onderwerpen als Orenges, Steenberge e.a., hierbij insluitend een uittreksel uit het antwoord van de Rekenkamer te 
Breda, waarin zij bezwaar maakt tegen het inleveren van alle rekeningen op den laatsten December.
regest_datering (Gand).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1109).
regest_nummer 33671559 November 7
regest_beschrijving Philips, koning van Castilliën, Leon enz., verleent den prins van Orangiën, graaf van Nassouwen 
etc., octrooi tot den verkoop van de heerlijkheden Rumpst, Hoboque, Hijngene, Willebroeck en Ruysbroeck, 
niettegenstaande er over den eigendom daarvan een proces is begonnen door Franchon van Cleve, hertog van 
Nyvernois, als man van Margriete van Vendosmois.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Authentiek afschrift dd. 1569 November 23 (Inv.No. 1110).
regest_nummer 33681559 December 2
regest_beschrijving Guillaume de Nassou gelast zijn charterbewaarder te Breda, Michiel Piggen, aan Melchior Schets 
de stukken over te dragen betreffende de erfrente, groot 500 carolusguldens jaarlijks, die hij als heer van Rumpst had 
van de pont naar Waelhem, met alle andere stukken aangaande Rumpst, Boome, Heyendonck en Hoboken.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1110). Geschreven op de eerste bladzijde van de katern, waarin de akten dd. 1560 Februari 5,
September 27 en October 8 (Reg. Nos. 3370, 3371, 3376 en 3378). Met handteekening van den prins.
regest_nummer 33691560 Februari 2
regest_beschrijving Melchior Schets beklaagt zich erover bij Michiel Piggen, griffier van den prins van Orainge, dat hij 
(Piggen) zich te Heusden bevindt, nu hij, op verzoek van den rentmeester-generaal, uit Anvers naar Breda is gekomen 
voor de overdracht van de stukken betreffende Rumpst, en verzoekt hem een dag over te komen.
regest_datering (Breda sur le chasteau stilo Romano).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1110).
regest_nummer 33701560 Februari 5
regest_beschrijving Melchior Schets verklaart, dat met zijn goedvinden de 18 hier nader gespecificeerde stukken te 
Breda zullen blijven berusten, aangezien zij de geheele heerlijkheid Rumpst betreffen, waarvan hij slechts ¾ n.l. 
Rumpst, Hayendoncq, Boome en Hoboque gekocht heeft, op voorwaarde, dat bij verkoop van het laatste ¼ de 
stukken niet zonder zijn medeweten uit Breda zullen gaan.
regest_datering (Breda stilo Romano).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1110). Geschreven in dezelfde katern als de akte dd. 1559 December 2 (Reg.No. 3368).
regest_nummer 33711560 Februari 5
regest_beschrijving Melchior Schets, heer van Rumpst, verklaart ontvangen te hebben van Michiel Piggen, griffier en 
charterbewaarder van den prins van Orainges, de stukken, vermeld op de lijst, aan den voet waarvan dit geschreven is.
regest_datering (Breda stil de Rome).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1110). Geschreven in dezelfde katern, waarin de akte dd. 1559 December 2 (Reg.No. 3368).
regest_nummer 33761560 September 27
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regest_beschrijving De prins van Oranges, graaf van Nassau, heer van Buren en Breda, gelast Michiel Piggen, griffier 
van den Raad en Rekenkamer en bewaarder van de charters, aan Melchior Schetz, heer van Rumpst, aan wien hij de 
heerlijkheden Ruysbroeck, Willebroeck, Hingene, Haesdonck, Eycke, Wintdam en een deel van Bornhem heeft 
verkocht, alle stukken, daarop betrekking hebbende, over te dragen.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1110). Vastgehecht in dezelfde katern, waarin de akte dd. 1559 December 2 
(Reg.No. 3368).
regest_nummer 33781560 October 8
regest_beschrijving Melchior Schets verklaart, ingevolge ordonnantie van den prins van Orainges (Reg.No. 3376), de 
daarin genoemde stukken ontvangen te hebben, en belooft ze desgewenscht te zullen teruggeven.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1110). Geschreven achter in dezelfde katern als de akte dd. 1559 December 2 (Reg.No. 3368).
regest_nummer 33791560 October 11
regest_beschrijving Guillaume, prins van Oranges, verklaart voldaan te zijn door heer Melchior Scetz van de koopsom 
voor de heerlijkheden Willebroucq, Ruusbrouck en Ingene op de hierin gespecificeerde wijze.
regest_datering
regest_nb Gelijktijdig authentiek afschrift (Inv.No. 1110).
regest_nummer 33751560 September 25
regest_beschrijving Wilhem van Nassau, prins van Oraingiën, graaf van Nassau, Catsennelleboge, Vianden etc., 
verkoopt voor zich en voor zijn zoon Philips Guilielmus, graaf van Buren, Leerdam etc., aan heer Melchior Schets, heer 
van Rumpst etc., de heerlijkheden Willebrouck, Ruysbrouck, Hingene, Haesdonck, Aycke en Wijntdam met een streek 
in Bornhem, waarbij rekening wordt gehouden met een proces, begonnen door den hertog van Nivernois als man van 
Marguérite van Bourbon, en mede bepaald wordt, dat, wanneer de koop van Rumpst, Bome en Hoboke, op 14 
November l.l. gesloten, betwist wordt, deze koop niet zal doorgaan.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1110). Het zegel van den prins van Orange verloren; dat van Melchior Schets in roode was.
regest_nummer 33471557 Maart 31
regest_beschrijving Wilhelm, prins van Oraengiën, graaf van Nassou, Vianden, Catzenellenboghe, Tonnère, Charny, 
Bueren, Leerdamme etc., heer en baron van Breda, Diest, Grimbergen, Waesten, de Leck, Niervaert, Rumpst, 
Chastelbelin, Noseroy, Arlay, IJsselsteyn, St. Mertensdijck, Cranendonck etc., burggraaf van Antwerpen en Besanchon, 
benoemt Baptista van Triere tot meier van zijn heerlijkheid Hoboken.
regest_datering (in onsen casteele tot Breda stil van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1111). Met zegel in roode was van den oorkonder.
regest_nummer 28741534 Januari 11
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou enz., machtigt Jehan de Pipenpoy, ridder, aanwezig te zijn bij het 
transport van de heerlijkheid Voerspoel genaamd Roye, leenroerig aan het huis van Tenremonde, door Jeorge van 
Voerspoel en zijn zuster Katherine Estrijcke ten zijnen behoeve.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1112).
regest_nummer 27901530 September 22
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou, markies van Zenettes enz., heer van Breda, enz., ridder in de orde van het
Gulden Vlies, eerste kamerling van den keizer, machtigt zijn zoon René om tegenwoordig te zijn bij de opening van het 
testament van Philibert van Chalon, prins van Orenges, graaf van Tonnairre en Ponthièvre, baron en heer van Arlay, 
heer van Chasteauguyon, Chastelbelin etc., ridder in de orde van het Gulden Vlies, vice-koning van Naples en 
luitenant- en kapitein-generaal in Ytalye, en op te treden als erfgenaam.
regest_datering (Malines).
regest_nb a) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1113).
regest_nb b) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1113). In dezelfde katern als afschrift b. de afschriften, vermeld onder de Reg. 
Nos. 2791 en 2792.
regest_nummer 27911530 September 30
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou etc., machtigt Anthoine de la Bare, ridder, heer van Mouscron, 
hofmeester, Loys Schoire, doctor, en Guillame Haugonart, licentiaat in de rechten, raden van den keizer, om aan het 
souvereine gerecht van het graafschap Bourgoingne de benoeming van zijn schoonmoeder, Philiberte van 
Luxembourg, prinses van Orenges, en hemzelf tot voogden van zijn zoon René te verzoeken, voor zoover het het 
beheer betreft van de goederen, die zijn zoon heeft geërfd van Philibert van Chalon.
regest_datering (Breda).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1113). Geschreven in dezelfde katern als het afschrift Reg.No. 2790.
regest_nummer 27921530 September 30
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou etc., machtigt Anthoine de la Barre, ridder, heer van Mousqueron, 
hofmeester, Loys Schoore, doctor, en Guillame Haugonart, licentiaat in de rechten, raden van den keizer, om zich in 
Bourgoingne en elders te laten beleenen met de leengoederen, die zijn zoon René heeft geërfd van Philibert van 
Chalon.
regest_datering (Breda).
regest_nb Gelijktijdig afschrift in duplo (Inv.No. 1113). Geschreven in dezelfde katern als het afschrift Reg.No. 2790.
regest_nummer 28281531 December 23
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regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou enz., heer van Breda, ridder van de orde, groot- en eerste kamerling van 
den keizer, en zijn zoon René van Chalon, prins van Oranges enz., stellen den secretaris Sebastien Bourgeois aan tot 
procureur-generaal met speciale opdracht tot inbezitneming van de goederen, René van Chalon aangekomen door het
overlijden van zijn oom Philibert van Chalon.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1114). Met afgesleten zegel van graaf Hendrik in roode was.
regest_nummer 27991531 Januari 7
regest_beschrijving Philiberte van Luxembourg verzoekt graaf Hendrik van Nassauw om aan de heeren van Chalain en 
Falerans benevens den secretaris Camelin, die hem zullen inlichten over de zaken in Bretaigne e.a., credentie te 
verleenen en belooft hem, den inventaris der titels van het huis Chalon te sturen, zoodra hij gereed is, terwijl ze hem 
tenslotte verzoekt, met den keizer te spreken over het kleine tractement, dat zij na den dood van haar zoon gekregen 
heeft.
regest_datering (Noseroy).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1116).
regest_nummer 28171531 September 9
regest_beschrijving Jehan, heer van Hocron, maître d'hotel van den graaf van Nassou, verklaart namens de prinses van
Oranges origineele inventarissen, groot 40 bladen, ontvangen te hebben, waarvan copieën zijn gemaakt ingevolge de 
overeenkomst, door haar gesloten met haar kleinzoon René van Chalon.
regest_datering
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1116).
regest_nummer 28371532 Juni 12
regest_beschrijving Hendrik van Nassau verzoekt Loys Marchant, tresorier van de prinses van Oranges, zijn 
schoonmoeder, om ervoor te zorgen, dat den heer van Batherans en Dr. Huet geregeld het jaargeld wordt uitbetaald, 
dat hun beloofd was voor de diensten, aan zijn zoon bewezen.
regest_datering (Regensbourg).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1116).
regest_nummer 2958-1538
regest_beschrijving René van Chalon, prins van Oranges, universeel erfgenaam van Philibert van Chalon, verzoekt de 
koningin van Hongrie, om in overeenstemming met de vredesverdragen van Madril en Cambray in het bezit te worden
gesteld van de goederen, hem nagelaten door zijn oom Philibert, en van zekere geldsommen, en om bovendien 
zoolang in het bezit gehandhaafd te worden van Anghien, totdat de bepalingen, gemaakt bij het verdrag van Nice, ten 
uitvoer gebracht zullen zijn.
regest_datering
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1117).
regest_nummer 29591538 voor Augustus 10
regest_beschrijving De hertogin-weduwe van Vendosme verzoekt de koningin van Hongrie, landvoogdes van den 
keizer, om haar, ingevolge het wapenstilstandsverdrag ) tusschen den keizer en den koning van Frankrijk, te herstellen 
in het bezit van Anghien, waaruit de graaf van Nassou de inkomsten blijft innen onder voorwendsel van een speciaal 
accoord buiten het verdrag om.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1117). Op hetzelfde blad de brief dd. 1538 September 6 en 22 (Reg. Nos. 2961 en 2962); 
vastgehecht aan het rekest dd. (1538) (Reg.No. 2963). In margine beschikking dd. 1538 Augustus 10, waarbij het rekest 
wordt doorgezonden aan den graaf van Nassou; aan den voet beschikking dd. Augustus 29, waarbij de landvoogdes, 
gezien het antwoord van den graaf van Nassou, toezegt den keizer over de taak te zullen schrijven.
regest_nummer 29611538 September 6
regest_beschrijving De keizer bericht de koningin van Hongrie, op verzoek van den graaf van Nassou en zijn zoon, den 
prins van Orenges, dat bij de wapenstilstand (te Nice) is besloten, dat dezen in het bezit van Enghien zullen blijven, 
totdat hun de goederen in Frankrijk, waarop beslag is gelegd, of die de prinses van Orenges, sinds haar onderwerping, 
van den koning van Frankrijk houdt, teruggegeven zullen zijn.
regest_datering (Valladolid).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1117). Geschreven op hetzelfde blad als de brief dd. (1538 vóór Augustus 10) (Reg.No. 2959).
regest_nummer 29621538 September 22
regest_beschrijving De keizer bericht de koningin van Hongrie, landvoogdes, gezien haar brief van den 30en Augustus, 
dat in de haast om haar kennis te geven van het sluiten van den wapenstilstand, over het afzonderlijke accoord niet 
geschreven is, en dat de graaf van Nassou in zijn recht is.
regest_datering (Valledolid).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1117). Geschreven op hetzelfde blad als de brief dd. (1538 vóór Augustus 10) (Reg.No. 2959).
regest_nummer 2963-1538
regest_beschrijving …….. verzoekt de landvoogdes inzage te nemen van het rekest, door den prins van Orenges 
ingediend bij haar raden, en, in overweging nemende de brieven van den keizer dd. 1538 September 6 en 22 (Reg. Nos. 
2961 en 2962), waarvan afschriften aan dezen brief zijn vastgehecht er de hand aan te willen houden, dat de prins in 
het bezit blijft van de heerlijkheid Enghien, hem door den keizer gegeven als vergoeding voor zijn in Frankrijk in beslag 
genomen goederen, totdat hem die goederen teruggegeven zullen zijn.
regest_datering
regest_nb Afschrift in duplo (Inv.No. 1117).
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regest_nummer 29771539 Februari 13
regest_beschrijving François, koning van France, dauphin van Viannois enz., vernietigt ingevolge het bestand, gesloten
tusschen hem en den keizer, de provisioneele sententie van den Grooten Raad dd. 1535 Februari 16 ten behoeve van 
Philiberte van Luxembourg, gravin van Charny, en herstelt René van Chalon, prins van Oranges, als erfgenaam van 
Philibert van Chalon, in het bezit van het prinsdom Oranges, de heerlijkheden Orpierre, Trescluz, Montbrison en la 
Parerie de Novesan in Dauphiné, en Cuyseaul, Varennes en Beaurepaire, gelegen in het ressort van St. Laurens-lez-
Chalon sur Saône.
regest_datering (Fontainebleau mil cinq cens trente-huict et de notre règne le XXVe).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1120).
regest_nummer 34211564 November 25
regest_beschrijving (De griffier van den Raad te Breda?) stuurt den secretaris in Bourgondië 4 stukken, achtergebleven 
bij de verzending van eenige brieven daarheen n.l. de commissie voor Estienne Stratius als raad en baljuw-generaal 
van het huis Chalon in Bourgogne, benevens de akte, waarbij hem 300 francs jaarlijks wordt toegezegd, beide van 7 
September 1564, de commissie voor Anthoine Mersmay voor het beheer der bosschen, bestemd voor de zoutwinning, 
dd. 30 September en de commissie als kastelein en rechter in de baronie Raynes voor Nicolas de Gouy dd. 31 October 
1564.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1128). In dorso een minuut van denzelfden datum (Reg.No. 3422).
regest_nummer 34221564 November 25
regest_beschrijving (De griffier van den raad) te Breda schrijft aan een der raden in Orange, dat te Breda in het archief 
vergeefs gezocht is naar stukken rakende het recht "de l'angines"; dat in de godsdiensttwisten een afwachtende 
houding moet worden aangenomen en verzoekt hem, een minuut over te zenden van het mandement, dat men in 
Oranje wenscht te hebben tot terugverkrijging van vervreemde, en behoud van andere goederen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1128). Geschreven op den achterkant van de minuut van denzelfden datum (Reg.No. 3421).
regest_nummer 34231564 November 26
regest_beschrijving De raad te Breda vraagt monsr. de la Tour inlichtingen omtrent een schrijven van den procureur-
generaal Jehan Bellujon te Oranje betreffende 6 last koren, jaarlijks op te brengen door den molenaar van Courthezon,
wien dit thans onmogelijk gemaakt zou zijn door "ceux de la religion".
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1128).
regest_nummer 34251564
regest_beschrijving Guillaume etc., gelast, dat ieder, die rente uit goederen schuldig is, daarvan aangifte moet doen 
met omschrijving der goederen, opdat daarvan een register aangelegd worde.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1128).
regest_nummer 21173
regest_beschrijving De bisschoppen van Avenio, Tricastrinum en Aurasio oorkonden, dat een aantal getuigen 
verklaard hebben, dat wijlen Raimbaudus van Aurasio den 10en Mei (Vta feria ante Rogaciones) in de Camera Vetus bij 
Cortedo heeft vermaakt aan Bertrandus van Baucium en diens zoons en aan zijn zuster Tiburgis Al wat hij aan deze, en 
aan Ademarius, diens zoons en zijn zuster Tiburgita wat hij aan gene zijde van den Rodanus bezat, terwijl hij aan het 
hospitaal van Jherosolimum datgene heeft geschonken "que habebat a Mollairaz et duas condaminas que sunt 
Aurasie", en dat in September 1173 in tegenwoordigheid van hen drieën het testament geopend is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1129). De zegels van de drie oorkonders verloren.
regest_nb Het stuk is een chirograaf.
regest_nummer 31178 Juli 31
regest_beschrijving Fredericus, keizer, bevestigt de door getuigen gestaafde verklaring van Bertrandus van Baucium, 
dat diens broeder Ugo zijn goederen vermaakt heeft aan zijn zoon Raimundus en bij diens kinderloos overlijden aan 
zijn broeder Bertrandus en dat Raimundus gezworen heeft zijn erfenis met Bertrandus te zullen deelen.
regest_datering (apud Arelatem pridie Kalendas Augusti mensis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1130). Het zegel van den oorkonder ontbreekt.
regest_nb Hoort bij reg. no. 9.
regest_nummer 41178 Augustus
regest_beschrijving Fredericus, keizer, bevestigt op verzoek van Bertrandus van Balcium, het testament van 
Raimbaldus van Aurasica en stelt hem onmiddellijk onder zijn kroon met de belofte nooit iemand de heerschappij over
hem of zijn nakomelingen te zullen geven.
regest_datering (urasice apud Castrum Montilium Adimarii in Nonis Augusti mensis).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1130). Het gouden majesteitszegel ontbreekt.
regest_nb b.) Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 9vo.
regest_nummer 421282 April 10
regest_beschrijving Raymundus van Baucium, ridder, prins van Aurasica, maakt zijn testament, waarbij hij zijn zoon 
Bertrandus tot universeel erfgenaam maakt en beschikkingen maakt voor Stophanias, dochter van zijn overledenzoon 
Guillielmus en van Guiza van Lunellum, en voor zijn eigen vrouw Malberio.
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regest_datering (infra castrum fortalicii dicti domini Raymundi de Baucio in domo fornelli superioris…. quarto Idus 
Aprilis).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1132). Het zegel van den oorkonder verloren. Op hetzelfde blad het codicil dd. 1282 April 
18 (Reg.No. 43).
regest_nb b) Afschrift 15e eeuw (Inv.No. 1132).
regest_nummer 431282 April 18
regest_beschrijving Notaris Raymundus Taronis instrumenteert, dat Raymundus van Baucium zijn testament dd. 1282 
April 10 (Reg.No. 42) bevestigd en aangevuld heeft.
regest_datering (apud Aurasicam infra hospicium fortalicii castelli dicti domini principis in domo fornelli superioris 
XIIIIo Kalendas Maii).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1132). Het oorspr. is op hetzelfde blad geschreven als het testament dd. 1282 April 10 
(Reg.No. 42).
regest_nb b) Afschrift 15e eeuw (Inv.No. 1132).
regest_nummer 841300 December 1
regest_beschrijving Notaris Guillielmus Martine (sic) van Curthezo geeft op last van den testateur een afschrift van het 
testament van Bertrandus van Baucium, heer van Curthezo, gemaakt voor diens vertrek naar Rome, waarbij hij zijn 
zoon Raimundus universeel erfgenaam maakt en o.m. beschikkingen maakt voor zijn dochter Mabilia, zijn zoons: 
broeder Bosselinus, Guillielmus, Barralus, Hugo, Amielletus, zijn vrouw Bertranda, Sibilia, vrouw van zijn zoon 
Raymundus, en zijn zoon Bertrandus.
regest_datering (in ecclesia Sancti Cardilii in territorio Aurasice… die Jovis in crastino festi Sancti Andree).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1133). Met signatuur van den notaris.
regest_nb b. Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 51 vo.
regest_nummer 6631369 April 9
regest_beschrijving Notaris Johannes Portanerii, instrumenteert, dat Raymundus van Baucium, prins van Aurasica, ten 
verzoeke van kardinaal Philippus den inhoud ratificeert van de pauselijke brieven, waarvan hij copie heeft gekregen.
regest_datering (Avinionis in camera turris papalis palacii)….
regest_nb Opgenomen in het instrument dd. 1376 Februari 16 (Reg.No. 708).
regest_nummer 6641369 April 10
regest_beschrijving Raymundus, prins van Aurayca, verzoekt kardinaal Philippus, dat er een instrument gemaakt 
worde van de brieven en zeker verdrag betreffende het kasteel van Curtedo, ingevolge de pauselijke brieven dd. 1369 
Maart 20.
regest_datering (in camera turris papalis Avinionensis palacii).
regest_nb Opgenomen in het instrument dd. 1376 Februari 16 (Reg.No. 708).
regest_nummer 6651369 April 11
regest_beschrijving Notaris Johannes Portanerii, instrumenteert, dat Philippus van Melsia, zaakgelastigde van 
Raymundus van Baucium, graaf van Soletum, kameraar van Sicilia, en zijn vrouw Caterina van Baucium, vrouwe van 
Curtedo, wetende, dat in het verdrag tusschen hen beide en Raymundus van Baucium, ridder, prins van Aurayca, ook 
de vererving van het kasteel is geregeld, belooft als kastelein het kasteel aan Raymundus van Baucium over te zullen 
geven, wanneer deze het erft.
regest_datering (in civitatie Avinionensi in camera turris papalis palacie Avinionensis).
regest_nb Opgenomen in het instrument dd. 1376 Februari 16 (Reg.No. 708).
regest_nummer 7081376 Februari 16
regest_beschrijving Notaris Guillielmus Nogardellusz. instrumenteert, dat kardinaal Philippus, op verzoek van 
Raymundus van Baucium en gezien de hierin opgenomen brieven dd. 1369 April 9 en 10 (Reg. Nos. 663 en 664), gelast, 
dat het hem door Philippus van Melsia als zaakgelastigde van Raymundus overhandigde verdrag dd. 1369 April 11 
(Reg.No. 665), hierin opgenomen, geratificeerd worde binnen 14 dagen.
regest_datering (Avinionis in hospicio habitacionis…. domini cardinalis Gebennensis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1133).
regest_nummer 23031498 Augustus 20
regest_beschrijving Loys, koning van France, dauphin van Viennois, graaf van Valentinois en Dyois, vernietigt op 
verzoek van Jehan de Chalon, prins van Orenges, den leeneed, voor Orenges afgelegd door Guillaume de Chalon aan 
Loys XI, koning van France.
regest_datering (Estampes).
regest_nb a) Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766). Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 
1498 September 11 (Reg.No. 2305), terwijl daaraan waren vastgehecht de brieven dd. 1498 December 28 (Reg.No. 
2309) en 1499 Mei 7 (Reg.No. 2323).
regest_nb b) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1136).
regest_nummer 23051498 September 11
regest_beschrijving Jehan, graaf van Foix en Estampes, burggraaf en heer van Nerbonne, gouverneur en luitenant-
generaal in de Dauphiné, Valentinois en Dyois, interineert den brief dd. 1498 Augustus 20 (Reg.No. 2303), waardoor 
deze gestoken is.
regest_datering (Paris).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766).
regest_nummer 23091498 December 28
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regest_beschrijving Loys, koning van France en dauphin van Viennois, gelast het Parlement en de Rekenkamer te 
Grenoble en allen anderen ambtenaren in de Dauphiné, zich niet langer te verzetten tegen uitvoering van den brief dd.
1498 Augustus 20 (Reg.No. 2303), waaraan deze is vastgehecht.
regest_datering (Monserveil Vellay).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766).
regest_nummer 23151499 Maart 11
regest_beschrijving Het Parlement van Dalphinatus beslist op de bezwaren van den procureur-fiscaal-generaal tegen 
de uitvoering van den brief, verworven door Johannes van Cabillo, dat dezen afschrift van genoemde bezwaren 
gegeven zal worden.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766).
regest_nummer 23231499 Mei 7
regest_beschrijving Loys, koning van France, dauphin van Viennois, beveelt het Parlement en de Rekenkamer te 
Grenoble den brief dd. 1498 Augustus 20 (Reg.No. 2303), waaraan deze is vastgehecht, niettegenstaande de oppositie 
van den procureur-generaal-fiscaal van Dalphinatus te interineeren.
regest_datering (Bloys).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766).
regest_nummer 23241499 Mei 7
regest_beschrijving De koning, dauphin, gelast het Parlement te Grenoble den brief betreffende den leeneed voor 
Orenges te interineeren, niettegenstaande de oppositie van den procureur-generaal.
regest_datering (Bloys).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1499 Mei 31 (Reg.No. 2327).
regest_nummer 23251499 Mei 7
regest_beschrijving De koning, dauphin, gelast de Rekenkamer te Grenoble den brief aangaande den leeneed voor 
Orenges te interineeren, niettegenstaande de oppositie van den procureur-generaal.
regest_datering (Bloys).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1499 Mei 31 (Reg.No. 2327).
regest_nummer 23271499 Mei 31
regest_beschrijving Johannes, graaf van Fuxum en Estampae, burggraaf en heer van Narbonna, gouverneur van 
Dalphinatus, oorkondt, dat het Parlement, gezien de drie brieven van den koning ten behoeve van den prins van 
Auraica en de beide brieven van den koning aan het Parlement en aan de Rekenkamer van Dalphinatus dd. 1499 Mei 7 
(Reg. Nos. 2324 en 2325), hierin geïnsereerd, en gehoord het relaas van Joffredus Karolusz., raad van Dalphinatus, den 
brief, inhoudende nietigverklaring van den leeneed voor Auraica, heeft geïnterineerd.
regest_datering (Gronopoli).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766).
regest_nummer 23321499 Augustus 12
regest_beschrijving Johannes, graaf van Fuxum en Stampae, burggraaf en heer van Narbona, gouverneur van 
Dalphinatus, gelast den baljuw van S. Paulus, onder toezending van het daartoe gedaan verzoek van den prins van 
Auraica, aan dezen vastgehecht, om de brieven van interinement e.a., waaraan deze is vastgehecht, te doen 
afkondigen.
regest_datering (Gronopoli).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766).
regest_nummer 23351499 Augustus 22-24
regest_beschrijving Notaris Guillermus van Lausunum te Tricastrinum instrumenteert, dat, op verzoek van Philiponus 
Busqueti, maior-domus van den prins van Auraica, Humbertus Marescalli, regent van het prinsdom, en Guillielmus 
Meyneriusz., procureurs van den prins, de vicebaljuw van Tricastrinum op twee achtereenvolgende dagen de brieven 
van den koning, aangaande nietigverklaring van den leeneed voor Auraica, aldaar heeft laten afkondigen in het bijzijn 
van vasallen en geestelijkheid, die gehoorzaamheid hebben beloofd, van al hetgeen den procureurs akte is gegeven.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766). Aan het oorspr. was vastgehecht de brief dd. 
1499 Augustus 24 (Reg.No. 2336).
regest_nummer 23361499 Augustus 24
regest_beschrijving Notaris Govinus Virieu instrumenteert, dat, na de publicatie, vermeld in den brief dd. 1499 
Augustus 22-24 (Reg.No. 2335), waaraan deze is vastgehecht, Philiponus Busquet, gouverneur, en Humbertus 
Marescalli, regent van het prinsdom Auraica, en Guillielmus Meyneriusz., commissarissen van den prins, zich met 
verscheidene edelen tezamen met den vicebaljuw (van Tricastrinum), Eschassinus de Agouto, en zijn commissaris, 
Guillielmus van Lausunum, hebben begeven buiten de poort van den Pons Vetus en, staande op de brug, de wapens 
van den dauphin van de poort hebben laten nemen en die van de prins er voor in de plaats laten aanbrengen, waarna 
die van den dauphin naar het klooster der Minderbroeders te Auraica zijn gebracht.
regest_datering (supra dictum pontem).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766).
regest_nummer 23521499 December 16
regest_beschrijving Loys, koning van France, dauphin van Viennois, beveelt het parlement van de Dauphiné te 
Grenoble, den advocaat en den procureur-fiscaal te verbieden om zich nog langer te verzetten tegen de uitvoering van 
den brief, verleend aan Jehan de Chalon, prins van Orenges.
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regest_datering (orléans).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766).
regest_nummer 2354-1499
regest_beschrijving (De procureur?) van den prins van Auraica verzoekt (het Parlement van Dalphinatus), zorg te 
dragen voor publicatie van den hem verleenden brief aangaande nietigverklaring van den leeneed voor het prinsdom.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766). In dorso van het oorspr. stond: "Committitu; 
vicerio Sancti Pauli quod publicari faciat litteras inter; nacionis de quibus suplicatur iuxta ipsius forman et teno rem".
regest_nummer 23571500 Februari 4
regest_beschrijving Johannes, graaf van Fuxum en Estampae, burggraaf en heer van Narbona, gouverneur van 
Dalphinatus, gelast, den procureur-fiscaal-generaal voor het Parlement te Gronopolis te dagen om het interinement 
van de brieven, door den koning verleend aan Johannes van Chalon, prins van Auraica, bij te wonen, of zijn bezwaren 
daartegen kenbaar te maken.
regest_datering (Gronopoli a.D. Millesimo quingentesimo a nativitate Sumpto).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766).
regest_nummer 23631500 Maart 20
regest_beschrijving Loys, koning van France, dauphin van Viennois, gelast gouverneur, Parlement en Rekenkamer van 
de Dauphiné nogmaals om Jehan de Chalon, prins van Orenges, niet te hinderen in de uitvoering van den inhoud van 
de brieven, door hem verworven, waaraan deze is vastgehecht, en beslist, dat de 40000 schilden, door Guillaume de 
Chalon ontvangen voor het afleggen van den leeneed, thans, noch in de toekomst tot prejudicie mogen strekken.
regest_datering (Lion, mil quatre cens quatre vingtz dixneuf).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766).
regest_nummer 23861500 November 28
regest_beschrijving Loys, koning van France, dauphin van Viennois, bericht den gouverneur, het Parlement en de 
Rekenkamer van de Dauphiné, dat hij van Jehan de Chalon, prins van Orenges, 40000 schilden heeft ontvangen, en 
gelast hun, hem niet verder te hinderen in de uitvoering van de brieven, door hem van de koning verworven, waaraan 
deze is vastgehecht.
regest_datering (Montilz les Tours).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1529 Februari 4 (Reg.No. 2766).
regest_nummer 27661529 Februari 4
regest_beschrijving Marguerite, aartshertogin van Austrice en Bourgoigne, hertogin-weduwe van Savoye, gravin van 
Bourgoigne en Charolais, vrouwe van Salins, Malines etc., en het parlement te Dôle verklaren de transumpten van de 
brieven dd. 1498 Augustus 20, September 11 en December 28, 1499 Maart 11, Mei 7 en 31, Augustus 12, 22-24, 24, 
December 16, 1500 Februari 4, Maart 20 en November 28 (Reg. Nos. 2303, 2305, 2309, 2315, 2323, 2327, 2332, 2335, 
2336, 2352, 2354, 2357, 2363 en 2386), hierin geïnsereerd, op verzoek van den procureur van Philibert van Chalon, prins
van Orenges, graaf van Tonnerre etc., vice-koning van Naples en stadhouder van den keizer in Ytale, voor authentiek.
regest_datering (Dôle en icelle notre court mil cinq cens vingt huit).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1134). Het zegel van het Parlement van Dôle verloren.
regest_nummer 28101531 Juni 17
regest_beschrijving René van Chalon, prins van Oranges, graaf van Tonnere, Pointhièvre etc., baron en heer van Arlay, 
Noseroy, Chastelbelin etc., geeft, met goedvinden van zijn vader, aan zijn grootmoeder Philiberte van Luxembourg, 
prinses van Oranges, gravin van Charny etc., het beheer en het vruchtgebruik van het prinsdom Oranges, in aansluiting
bij het verdrag van 12 Juni, met goedkeuring van den keizer gemaakt.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Gelijktijdig copie (Inv.No. 1135).
regest_nummer 28181531 September 12
regest_beschrijving Philiberte van Luxambourg, prinses van Oranges, gravin van Charny, vrouwe van La Borde etc., 
ingevolge een overeenkomst tusschen haar en René van Chalon vruchtgebruikster en beheerster van de goederen, 
dezen nagelaten door haar zoon Philibert, gelast Loys Vincent, ridder, regent van Oranges, zijn broeder Guillaume, 
ridder, beide heeren van Causans, en Humbert Bellend, kastelein van Oranges en Gigondas, om bezit te nemen van 
Oranges ten behoeve van René van Chalon en er het bestuur te regelen.
regest_datering (Noseroy).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1135). Met geschonden zegel van de oorkondster in roode was.
regest_nummer 31421547 Juli 21
regest_beschrijving George Jehan, medeheer van Sainct Marcel lez Ardeche, rechter des konings in Saint-Esperit, en 
zijn commissaris in dezen, beveelt, dat gepubliceerd worde het vonnis van herstel ten behoeve van den prins van 
Orenge, den 21en Februari 1546 te Lymons gegeven en den 8en Mei 1547 bevestigd, en de executie daarvan door hem 
gedaan, nadat hij voor zich had laten roepen Jehan, graaf de la Chambre, vrouwe Françoise de Longvy, weduwe van 
Philipes Chabot, e.a.
regest_datering (en la ville d'Aurenge).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1136). Met het zegel van den oorkonder in roode was onder papier. Hieraan vastgehecht een
extract uit het proces-verbaal.
regest_nummer 31431547 Juli 25
regest_beschrijving Notaris Jehan Perrat instrumenteert, dat de prins van Oranges den 22en en 25en Juli door den 
commissaris des konings in het bezit is gesteld van het kasteel en den triomfboog van Oranges.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1136).
regest_nummer 31811549 Januari 3
regest_beschrijving Charles, keizer, verzoekt den koning van France om zijn gezanten de Sainct Maurys en de Villey 
credentie te verleenen bij hun besprekingen aangaande ten uitvoerlegging van de brieven van herstel, den prins van 
Ourenges verleend.
regest_datering (Bruxelles mil cinq cens quarante huict).
regest_nb Gelijktijdig afschrift op papier (Inv.No. 1136).
regest_nummer 31821549 Januari 30
regest_beschrijving De heer van Villey en die van Sainct Mauris doen den keizer verslag van de besprekingen, door hen
gevoerd in den Geheimen Raad van den koning van Frankrijk betreffende het herstel van de souvereiniteit van Orange,
in het bijzonder betreffende het hoogste ressort van het Parlement aldaar.
regest_datering (Poissy 1548).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1136).
regest_nummer 11170 September 7
regest_beschrijving De notaris Silvester van Mons Pessulanus instrumenteert, dat Raymundus van Baucium, zoon van 
wijlen Ugo, zijn testament maakt, waarbij hij Bertrandus van Baucium tot zijn erfgenaam benoemt.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 8.
regest_nummer 91214 Januari 8
regest_beschrijving Fredericus, keizer, bevestigt voor Vilhermus van Baucium, diens broeder Hugo en Hugo's neef 
Raymundus de hun door zijn voorgangers verleende privileges nl. het privilege, waarbij het testament van 
Raymbaudus van Aurasica ten gunste van Bertrandus en zijn zoons bevestigd wordt en Bertrandus onmiddellijk onder 
's keizers gezag gesteld wordt; datgene, waarbij hijzelf aan de zoons van Bertrandus: Guillelmus, Bertrandus en Hugo, 
de beschikking geeft over het aandeel van hun consors Guillelmus van Aurasica en waarbij hij hun toestaat, dat 
schepenen slechts met hun toestemming aangesteld mogen worden; datgene, waarbij hij aan Villermus, Bertrandus 
en Hugo het recht geeft munt te slaan en van de Alpen tot den Rhodanus en van de Ysera tot de zee met ontplooid 
vaandel te marcheeren (welk recht zijn voorvader Cunradus reeds gegeven heeft), en datgene, waarbij Geraldus 
Adhemarii den broeders land schenkt.
regest_datering (Metis VIe Ydus Januarii).
regest_nb Opgenomen in het vidimus dd. 1305 Juni 18 (Reg.No. 90).
regest_nummer 10c 1230
regest_beschrijving Johannes van Arsisium, ridder, verklaart onder zijn bescherming en die van den graaf van Tolosa 
genomen te hebben het kasteel van Tuilleta, behoudens de rechten van Raymundus en Guillielmus van Baucium, 
prinsen van Aurasia.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 18.
regest_nummer 141248 Juni 1
regest_beschrijving De notaries Guillielmus Costa geeft transumpt van het testament van Guillielmus van Baucium, 
prins van Aurasica, waarbij hij den eersten zoon, dien hij bij zijn vrouw Galburgis mocht krijgen, tot universeel 
erfgenaam maakt, anders zijn broeder Bertrandus, als deze dispensatie krijgt om in de wereld terug te keeren en te 
huwen, en anders zijn oom Raymundus van Baucium, prins van Aurasica.
regest_datering (apud Aurasicam in fornello superioris castri domini Raymundi de Baucio supradicti).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 49 vo.-51 vo.
regest_nummer 161257 Augustus 23
regest_beschrijving De notaris Rostagnus Benedictusz. instrumenteert, dat Raymundus van Baucium, prins van 
Aurasia, zoon van wijlen Guillielmus van Baucium en Esmeniarda, en Raymundetus, neef van Raymundus, den leeneed
afleggen aan Karolus, zoon van den koning van Francia, graaf van Andegavia, Provincia en Forcalquerium, voor hun 
bezittingen in Vienna en Arelates, behoudens hetgeen zij van den keizer gekregen hebben.
regest_datering (Aurasie in castro dicti domini Raymundi de Baucio in camera superiori in qua est fornellus…. Xo 
Kalendas Septembris).
regest_nb Afschrift van een authentiek afschrift dd. 1288 in Inv.No. 1139, fol. 14.
regest_nummer 231270 November 11
regest_beschrijving De notaris Pontius Querrinusz. instrumenteert, dat Ysoardus van Aquae, heer van Castellio, zijn 
testament maakt ten gunste van zijn schoonzoon en dochter Raymundus van Baucium, prins van Aurasia, en 
Malbergon, dochter van Ysoardus en wijlen Dragoneta, terwijl hij zijn zoon Raymundus van Mons Albanus onterft en 
aan hem gedane giften herroept.
regest_datering (in castro de Serinano in camera dicti domini Raymundi de Baucio…. IIIo Idus Novembris).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 6 vo.
regest_nummer 411281 Mei 27
regest_beschrijving Bertrandus, heer van Baucium, graaf van Avellinum, stelt zijn oom Raymundus van Baucium, prins 
van Aurasia, aan tot gouverneur van zijn bezittingen in Venessium en in de graafschappen Provincia en Forcalquerium.
regest_datering (in castro nostro Albanie VI Kalendas Junii).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 17 vo.
regest_nummer 901305 Juni 18
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regest_beschrijving Notaris Guillielmus de Atis maakt ten verzoeke van Bertrandus van Baucium, prins van Aurasia, en 
op gezag van Guillielmus van Spinosa, bisschop van Aurasia, een instrument van den hier geïnsereerden brief dd 1214 
Januari 8 (Reg.No. 9).
regest_datering (coram predicto domino episcopo Aurasice in camera sua episcopali… die Veneris ante festum 
nativitatis Beati Johannis Batiste).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 9 vo.
regest_nummer 981308 Maart 22
regest_beschrijving Notaris Petrus Fabri instrumenteert, dat Karolus de tweede, koning van Jherusalem en Sicilia, 
graaf van Provincia en Forcalquerium, een verdrag heeft gesloten met Bertrandus van Baucium, prins van Aurasica, 
waarbij deze afstand doet van zijn souvereiniteit met behoud van het recht van de munt, en zich laat beleenen met 
Aurasica, met de tollen op den Rodanus, en dat deel van de stad, dat Breve principis wordt genoemd, de kasteelen van
Jonqueria en Gigondacium, de sterkte bij Causans, de heerlijkheid van Sanctus Andreas de Rameria en van Violesium, 
de kasteelen van Curthedonum, Causana, Mons Admiratus en Suza, Castrum novum de Retortorio en de rechten op 
het kasteel van Tuelleta, in ruil voor welke onderwerping de koning hem geeft, wat hij onlangs in Aurayca heeft 
verkregen door ruil met de orde van St. Jan met voorbehoud van 1∕3 van den tol op den Rodanus en het tweede appèl 
in rechtszaken.
regest_datering (Aquis in hospicio regis contiguo monasterio sororum beate Marie de Nazareth).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 19.
regest_nummer 1021309 Maart 17
regest_beschrijving Notaris Unsfredus de Neritono instrumenteert, dat Guillielmus van Baucium, ridder, oudste zoon 
van Bertrandus, prins van Aurasia, erkent in leen te houden van Robertus, koning van Jerosolimum en Sicilia, hertog 
van Apulia en Capua, graaf van Provincia, Forcalqueerium en Pedimons, volgens schenking, gedaan door Karolus den 
tweede, koning van Jerosolimum enz., 1∕3 van den tol van den Rodanus in Aurayce en zekere goederen in het gebied 
van het kasteel van Jonquerii, gelijk zijn vader ze hield maar die door ruil met de orde van St. Jan eigendom van den 
koning waren geworden.
regest_datering (Avinionis in aula domus episcopalis).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 13.
regest_nummer 1231314 Juni 30
regest_beschrijving Notaris Raynaldus Raynaldusz. van Theate instrumenteert ten verzoeke van Bertrandus van 
Baucium, prins van Aurayca, dat Bertrandus van Massilia, heer van Evena, met medeweten van den raad des konings 
van Sicilia heeft verklaard, dat de overeenkomst, gemaakt tusschen koning Karolus den tweede van Jerusalem en 
Sicilia en den prins van Aurasia van kracht zal blijven; dit naar aanleiding van klachten van Bertrandus over het 
optreden van Johannes Baudaz en Rostagnus de Mayronis, commissarissen van Thomassius van Marzanum, graaf van 
Squillacium, maarschalk van Sicilia en seneschalk van Provincia en Forcalquerium, in de zaak betreffende Goezius de 
Nerle.
regest_datering (Aquis in cappella regia infra monasterium regium Sancte Marie de Nazareth civitatis aquensis).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 12.
regest_nummer 1241314 Juli 21
regest_beschrijving Notaris Guillielmus de Atis instrumenteert, dat Bertrandus van Baucium, prins van Aurasica, zijn 
testament maakt, waarbij hij zijn zoon Raymundus Aurasia vermaakt en verder beschikkingen maakt voor zijn vrouw 
Elionos, zijn dochters Isabella, Margarita, Catherina, Beatrix, vrouw van heer Guillelmus van Randona, heer van 
Randona, Stephania, vrouw van heer Hugo Adhemarii, heer van Garda en Montilium Adhemarii, Guiraudetus Amici, 
zoon van wijlen zijn dochter Tiburgis en wijlen heer Guiraudus Amici, heer van Thorum, zijn schoondochter Tiburgis, 
weduwe van Guillielmus, en hun zoons Bertrandetus en Guillemetus en zijn eigen zoon Henricus.
regest_datering (apud… bastidam dictam de Maligay dicti domini principis in Magna aula superiori).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 45 vo.
regest_nummer 1891327 September 1
regest_beschrijving Karolus, oudste zoon van koning Robertus van Jerusalem en Sicilia, hertog van Calabria en zijn 
stadhouder, vermeerdert de som van 60 ons goud jaarlijks, Bertrandus van Baucium en zijn erfgenamen toegestaan en
te heffen op het land en de inkomsten van Sicilia, met 40 ons goud.
regest_datering (Florencie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 15.
regest_nummer 1921328 April 14
regest_beschrijving Guigo, dauphin van Vienna, graaf van Albo en heer van Turris, geeft zijn nicht Anna van 
Viennesium, prinses van Aurasica, wegens een schuld, voortgesproten uit haar recht op de nalatenschap van haar 
moeder Beatrix van Baucium, vrouw van wijlen den dauphin Guigo, de inkomsten van het baljuwschap van 
Ebredunum en van de kastelenij van Vallis Puta, totdat zij voldaan zal zijn.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 17.
regest_nummer 3171340 Augustus 29
regest_beschrijving Notaris Bertrandus Cordoani instrumenteert, dat Raymundus van Baucium, prins van Aurasica, zijn
testament maakt, waarbij hij beschikkingen maakt voor zijn zuster Catherina, zijn dochters Margarita, Elionos, 
Tiburgita en Agnes, zijn zoons Guillielmus, Guigo, Bertrandus, Guido en Johannes, terwijl hij zijn zoon Raymundus tot 
universeel benoemt en zijn vrouw, Anna van Vianna, het vruchtgebruik geeft en de administratie.
regest_datering (infra fortalicium castri Aurasiensis in camera superiori que est contigua capelle Beati Blasii).
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regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 37.
regest_nummer 3191340 September 9
regest_beschrijving De notaris Bertrandus Giliusz. instrumenteert op verzoek van Raymundus van Baucium, dat diens 
vader Raymundus, prins van Aurasia, aanvullingen op zijn testament heeft gemaakt.
regest_datering (Aurasie in castro dicti domini principis in camera supra Sanctum Blasium).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 3 vo.
regest_nummer 3291341 April 3
regest_beschrijving Humbertus, dauphin van Vienna, geeft zijn zuster Anna van Viennesium, prinses van Aurayca, de 
kastelenij van Vallis Puta, totdat hij haar de door hem geleende 1000 florentijnsche goudguldens terug betaald zal 
hebben.
regest_datering (Gratianopolis).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 17.
regest_nummer 3691344 Maart 12
regest_beschrijving Humbertus, dauphin van Vienna, geeft zijn zuster Anna van Vienna, prinses van Aurayca, die hij 
reeds vroeger het kasteel en de kastelenij van Vallis Puta in Brianczone had toegestaan, in welk bezit zij door zijn 
ambtenaren was gestoord, het volledig bezit ervan als vóór de onlusten en de inkomsten daaruit, die hem zelf tot nu 
toe toekwamen.
regest_datering (Avinionis).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 16.
regest_nummer 4321348 Mei 11
regest_beschrijving De notaris Martinus Marinussz. instrumenteert, dat Giraudus Amici, heer van Thorum, zijn 
testament maakt, waarbij hij tot zijn universeel erfgenaam zijn zoon Giraudus Amici benoemt en bij diens dood en 
dien van andere familieleden den prins van Aurayca.
regest_datering (Robionis).
regest_nb Afschrift van een autenthiek afschrift dd. 1453 in Inv.No. 1139, fol. 1.
regest_nummer 4331348 Mei 26
regest_beschrijving Notaris Giraudus van Ripperia instrumenteert, dat Margarita van Ronhonassium, weduwe van 
Bertrandus van Baucium, heer van Curthedo, aan haar dochter Catherina al haar bezittingen in stad en district van 
Avinio, het kasteel de Angelis, en het eiland de Barnoyno geeft, behoudens vruchtgebruik.
regest_datering (infra fortalicium castri de Curthedone).
regest_nb Geïnsereerd in de akte dd. 1348 Mei 26 (Reg.No. 435).
regest_nummer 4341348 Mei 26
regest_beschrijving Catherina van Baucium, vrouwe van Curthedo, stelt Bertrandus Lhanteardusz. aan tot gewoon 
rechter in Curthedo.
regest_datering (Curthedone).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1348 Mei 26 (Reg.No. 435).
regest_nummer 4351348 Mei 26
regest_beschrijving Notaris Giraudus van Ripperia instrumenteert, dat Betrandus Lhantoardusz., rechter in Curthedo, 
daartoe benoemd bij akte van denzelfden datum als deze, hierin geïnsereerd (Reg.No. 434), het instrument van 
denzelfden datum als deze, hierin geïnsereerd, (Reg.No. 433) bevestigt.
regest_datering (infra curiam publicam de Curthedone).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 27 vo.
regest_nummer 6931372 September 29
regest_beschrijving Johannes van Baucium, heer van Camaretum, Serinhanum en Trevelhanum, maakt zijn testament,
waarbij hij den eersten zoon, dien hij eventueel zal krijgen, universeel erfgenaam maakt en anders zijn dochter 
Marquesia en, bij ontstentenis van rechtstreeksche erfgenamen, den prins van Aurasia.
regest_datering (Serinhani).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 29.
regest_nummer 10271415 April 20
regest_beschrijving Sigismundus, Roomsch koning etc., staat aan Johannes van Cabilo, prins van Aurayca en heer van 
Arlacum, en aan zijn vrouw, Maria van Bacyum, op hun verzoek toe, dat zij eenzelfden tol, als die zij in de stad Aurayca 
heffen, mogen heffen in Gigondas en Condulceyo.
regest_datering (Constancie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 24.
regest_nummer 10281415 April 20
regest_beschrijving Sigismundus, Roomsch koning etc., staat aan Johannes van Cabilo, prins van Aurayca, en zijn 
vrouw, Maria van Baucium, en hun erfgenamen toe, dat zij, zooals reeds vroeger vergund is, tol mogen heffen van de 
waren, die den Rodanus afkomen, gelijk ze deden van de waren, die hem opkwamen.
regest_datering (Constancie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 25.
regest_nummer 22231493 Januari 9
regest_beschrijving Charles, koning van France, gelast, op verzoek van den prins van Orenges, den gouverneurs van 
Languedoc en Provence, en den seneschalk van Beaucaire, om de inwoners van Langeuedoc en Provence te bevelen, 
Vrijdags in Orenges ter markt te gaan en niet in Carpentras, of andere plaatsen buiten het rijk.
regest_datering (Paris mil CCCC quatrevingts et douze de nostre règne le dixiesme).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1140). Met zeer geschonden zegel en contrazegel van den koning in gele was.Hieraan zijn 
vastgehecht de stukken dd. 1493 September 21 en 30 (Reg. Nos. 2229 en 2231).
regest_nummer 22291493 September 21
regest_beschrijving De raad des konings in Provincia, zetelende te Aquae, gelast de ten uitvoerlegging van den brief 
dd. 1493 Januari 9 (Reg.No. 2223), waaraan deze gehecht is.
regest_datering (Aquis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1140). Met het zegel van den raad in gele was onder papier.
regest_nummer 22311493 September 30
regest_beschrijving Johannes Degardeta, ridder, heer van Santanilhes, kamerling en raad des konings, baljuw van 
Vivaricium en Valencia, gelast, dat de brief dd. 1493 Januari 12 (Reg.No. 2223), waaraan deze is vastgehecht, 
afgekondigd worde.
regest_datering (in villani Debeico).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1140). Met het contrazegel van het koninklijke hof in groene was onder papier.
regest_nummer 5761359 April 24
regest_beschrijving De notaris Raymundus Androardusz. instrumenteert, dat Catherina van Baucium, vrouwe van 
Curthedo, dochter van Bertrandus van Baucium, heer van Curthedo, aan de syndici van Curthedo op zekere 
voorwaarden de 100 lasten koren, haar jaarlijks verschuldigd, kwijtscheldt en hun het recht geeft om vrij goed in 
erfpacht te geven, welke beide voorrechten na haar dood zullen ingaan.
regest_datering (Curthedone).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1141).
regest_nummer 8561397 April 5
regest_beschrijving Notaris Guilhermus van Bisencum instrumenteert, dat Joannes van Cabillo en Arlacum, heer van 
Auripetra en Trisclivae, prins van Auraica, en Maria van Baucium Hugo van Albespinum tot hun procureur aanstellen 
om zekere verkoop met de syndici van Curthedo tot stand te brengen.
regest_datering (in Ledo Salnerii Bisuntinensis diocesis in fortalicio dicti loci).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1398 Februari 16 (Reg.No. 860).
regest_nummer 8601398 Februari 16
regest_beschrijving Notaris Guillielmus van Bisencum instrumenteert, dat Hugo, heer van Albespinum, ridder, 
procureur van Johannes van Cabilo, prins van Auraica, en van Maria van Baucium, ingevolge procuratiebrief dd. 1397 
April 5 (Reg.No. 856), hierin geïnsereerd, aan de syndici van Curthedo 100 paardenlasten koren jaarlijks, die zij den 
heer verschuldigd waren als recht van "vintena" en van de wijnpers, verkocht heeft voor 1200 gulden.
regest_datering (in loco Cussello diocesis Lugdunensis in hospicio dictorum dominorum principis et principisse a.D. 
millesimo tricentesimo nonagesimo septimo).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1141).
regest_nummer 13741438 Juni 16
regest_beschrijving Notaris Joannes Magnusz. instrumenteert, dat Clavellinus de Genonardi, rechter van het prinsdom 
Auraica, in het proces tusschen Isnardus Josselinus, procureur-fiscaal van het hof te Curthedo eener-, en de inwoners 
van de gemeente Curthedo anderzijds, den laatsten heeft toegestaan gebruik te maken van het privilege, hun 
geschonken door Catharina van Baucium betreffende de uitgifte in erfpacht van vrijen grond.
regest_datering (in dicto loco Curthedonis).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1141).
regest_nummer 18091459 Augustus 18
regest_beschrijving Loys van Chalon, prins van Auranges en heer van Arlay, vergeeft het den inwoners van Courtheson,
dat zij zonder zijn goedkeuring eenige belastingen hebben ingesteld, en staat hun tegen betaling van 300 gulden toe 
de belastingen gedurende 15 jaar te heffen.
regest_datering (en nostre chastel de Noseroy).
regest_nb Geïnsereerd in het instrument dd. 1472 Maart 23 (Reg.No. 1948).
regest_nummer 19481472 Maart 23
regest_beschrijving Notaris Joannes van Baseneria instrumenteert, date r in het geschil tusschen den prins van Auraica
en de sindici van Curthedo, o.m. over een belasting op vleesch en wijn, door de laatsten opgelegd, over uitgifte in 
erfpacht van onbebouwde terreinen en over het weghalen van steenen uit de Peyriera, een overeenkomst gesloten is 
veelal ten gunste van Curthedo, nadat dit verscheidene stukken, waarvan er een dd. 1459 Augustus 18 (Reg.No. 1809) 
hier geïnsereerd is, heeft overgelegd.
regest_datering (Auraice in aula Magna castri eiusdem civitatis).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1141).
regest_nummer 21731488 Maart 21
regest_beschrijving Guillielmus Meyneriusz. en anderen, arbiters in het geschil tusschen Johannes van Cabillio, prins 
van Auraica, en de sindici van Curthedo, gezien de klachten van Curthedo o.m. over het verpachten van gemeenen 
grond, het kappen van hout en het weghalen van steenen, noodig voor de lakenindustrie, doen uitspraak, waarbij zij 
aan verschillende grieven van Curthedo tegemoet komen.
regest_datering (indictione sexta tum codem anno more Romane curie sumpta et continuata die vero Veneris 
intitulata vicesima prima mensis Marcii).
regest_nb Geïnsereerd in het instrument dd. 1488 Maart 30 (Reg.No. 2175).
regest_nummer 21751488 Maart 30
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regest_beschrijving Notaris Dionysius van Baujardon instrumenteert, dat in het geschil tusschen den gouverneur van 
Auraica en de sindici van Curthedo achtereenvolgens het Parlement en beide partijen hebben geratificeerd de 
uitspraak dd. 1488 Maart 21 (Reg.No. 2173).
regest_datering (Curthedone in aula superiori domus ….. domini regentis).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1141).
regest_nummer 28421532 September 9
regest_beschrijving Bertrand Vincent, baljuw van Junquières, legt getuigenis af aangaande de gebruikelijke 
formuleering der akten sinds 23 September 1551, datum, waarop René van Challon, prins van Ourenge, in het bezit van 
het prinsdom is gekomen.
regest_datering (Junquiéres).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1142). Met zegel van het Hof van Orenges in roode was tusschen papieren ruiten. Hieraan 
vastgehecht de akten dd. 1532 September 9 en 10 (Reg. Nos. 2843-2847).
regest_nummer 28431532 September 9
regest_beschrijving Jehan Rousset, vice-kapitein van Courtheson, legt getuigenis af aangaande de gebruikelijke 
formuleering der akten sinds 23 September 1531, datum waarop René van Challon, prins van Ourenges, in het bezit van
het prinsdom is gekomen.
regest_datering (Courtheson).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1142). Met het zegel van het Hof in roode was tusschen papieren ruiten. Vastgehecht aan de 
akte dd. 1532 September 9 (Reg.No. 2842).
regest_nummer 28441532 September 9
regest_beschrijving Jehan Cairelly, rechter van de appellen in eerste instantie in stad en prinsdom van Orenges, legt 
getuigenis af aangaande de gebruikelijke formuleering der akten sinds 23 September 1531, datum, waarop René van 
Chalon, prins van Orenges, bezit nam van het prinsdom.
regest_datering (Orenges).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1142). Met looden zegel met contrazegel van het Hof van Oranje. Vastgehecht aan de akte 
dd. 1532 September 9 (Reg.No. 2842).
regest_nummer 28451532 September 9
regest_beschrijving Loys de Cauzans, regent van stad en prinsdom van Orenges, legt getuigenis af aangaande de 
gebruikelijke formuleering der akten sinds 23 September 1531, datum, waarop René van Chalon, prins van Orenges, in 
het bezit is gekomen van het prinsdom.
regest_datering (Orenges).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1142). Met looden zegel met contrazegel van het Hof van Oranje. Vastgehecht aan de akte 
dd. 1532 September 9 (Reg.No. 2842).
regest_nummer 28461532 September 9
regest_beschrijving Landrechter (viguier) en ordinaris rechter in stad en prinsdom van Orenges leggen getuigenis af 
aangaande de gebruikelijke formuleering der akten sinds 23 September 1531, datum, waarop René van Chalon, prins 
van Orenges, in het bezit van het prinsdom is gekomen.
regest_datering (Orenges).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1142). Met looden zegel met contrazegel van het Hof van Oranje. Vastgehecht aan de akte 
dd. 1532 September 9 (Reg.No. 2842).
regest_nummer 28471532 September 10
regest_beschrijving Humbert Bellend, kastelein van Gigondas, en Gouyn Virieu, procureur-generaal aldaar, leggen 
getuigenis af aangaande de gebruikelijke formuleering der akten sinds 23 September 1531, datum, waarom René van 
Chalon, prins van Orenges, in het bezit is gekomen van het prinsdom.
regest_datering (Orange).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1142). Met looden zegel met contrazegel van het Hof van Oranje. Vastgehecht aan de akte 
dd. 1532 September 9 (Reg.No. 2842).
regest_nummer 3426c 1564
regest_beschrijving Henry de Carytat, ridder, heer van Condorset, verzoekt den prins van Oranges zijn hoeve Ratoux 
c.a. in Oranges, grenzende aan Camaret, te verheffen tot een leen met middelbare en lage rechtspraak, daar bij de 
inneming der stad zijn ouderlijk huis verbrand is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1148).
regest_nummer 34931571 vóór Januari 10
regest_beschrijving Phelippes de la Chambre, bisschop van Orange, en het kapittel van de kathedraal aldaar verzoeken
graaf Ludovic de Nassau om hun rechten te beschermen en ervoor te willen zorgen, dat zij hun inkomsten wederom 
kunnen innen als vóór de troebelen niettegenstaande, dat hun papieren bij de verwoesting door de rebellen in 1562 
verbrand zijn.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1148). Met gunstige beschikking van graaf Lodewijk van Nassau dd. 1571 Januari 10.
regest_nummer 29841539 April 19
regest_beschrijving Schepenen van stad en hertogdom Cambray oorkonden, dat René van Chalon, prins van Orenge, 
graaf van Nassou enz., luitenant-generaal en gouverneur des keizers in Bourgogne, vijf notarissen, procureurs in het 
Parlement van de Dauphiné te Grenoble, tot zijn procureurs-generaal aanstelt.
regest_datering (Cambray).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1149). Het zegel ten zaken verloren.
regest_nummer 29691538 December 15
regest_beschrijving Charles, keizer enz., stelt op verzoek van René van Chalon, prins van Oranges enz., die nog geen 25
jaar oud en de 14 gepasseerd is, heer Laurens du Blioul, ridder, heer van le Sart, aan als diens curator, waarna de prins 
met toestemming van laatstgenoemde Jehan d'Arlay en tien andere personen tot zijn procureurs aanstelt.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1539 Mei 2 (Reg.No. 2985).
regest_nummer 29851539 Mei 2
regest_beschrijving Jehan d'Arlay, procureur van René van Chalon, prins van Orange enz., graaf van Tonnerre en 
Pointhieure, burggraaf van Besançon, baron en heer van Arlay, Noseroy, Chastelbelin, Orpierre, Trescluz, Montbrison, 
la Parerie de Novesain, Cuyseaul, Varennes, Beaulrepaire etc., luitenant-generaal en gouveneur van het graafschap 
Bourgoingne, stelt, ingevolge machtiging van den prins, vervat in den brief dd. 1538 December 15 (Reg.No. 2969), 
hierin opgenomen, François Barnard aan als zijn plaatsvervanger.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1150). Het zegel van den keizer, in zijn kanselarij te Dôle gebruikelijk voor contracten, 
verloren.
regest_nummer 31901549 Juni 12
regest_beschrijving Guillame, prins van Orenges, graaf van Nassou, Dietz, Vianden, Catzenellenbogen, Tonnere, 
Charny, etc., heer en baron van Arlay, Breda, Diest, Warneston etc., burggraaf van Anvers en Besansson, stelt, met 
toestemming van zijn voogden, Cristoffle, heer van Villey, Jehan Virieu, tresorier van Oranges, Pasquier de le Deulle, 
zijn secretaris, en Jehan Duman aan tot zijn procureurs-generaal.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1151). Met een fragment van het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 34281564?
regest_beschrijving Jehan de Bellujon, pachter van de inkomsten van Oranges, verzoekt den commiezen van den 
prins, om, daar de regent en gouverneur de la Bussière ontheven is van zijn ambt, zijn opvolger, den heer van Causans, 
te committeeren, om domeingrond te vervreemden, volgens den inhoud van het hieraan vastgehechte mandement 
dd. 1560 April 10 (Reg.No. 3372).
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1152).
regest_nummer 33721560 April 10
regest_beschrijving Guillaume, prins van Auranges, graaf van Nassau etc., baron van Arlay, Breda etc., verbiedt op 
advies van zijn raad en rechter in het burggraafschap van Besançon, Renobart Demesmay, gedeputeerde tot de zaken 
van het prinsdom en de heerlijkheden, den rentmeester van Aurange en van de goederen in de Daulphiné om 
voortaan grond van zijn domein aldaar te vervreemden, tenzij hij daartoe speciale last heeft, en committeert de la 
Bussière, gouverneur van Auranges, en als diens plaatsvervanger Jehan de Virieu, knaap, heer van St. Raffel, om dit 
met een van zijn raden en in tegenwoordigheid van zijn advocaat en procureur en den rentmeester of rentmeester-
generaal te doen.
regest_datering (en nostre cité d'Auranges).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1152). Met het zegel en contrazegel van den oorkonder in roode was onder papier. Hieraan 
vastgehecht het rekest dd. (1564?) (Reg.No. 3428).
regest_nummer 371278 Juli 21
regest_beschrijving Gonsaldus Petrusz., notaris in Avinio, instrumenteert, dat Guillielmus van Rognonatium zijn 
testament maakt, waarbij hij o.m. beschikkingen treft voor zijn zoon, broeder Guillielmus, zijn vrouw Raymunda en 
zijn schoondochter Agnes, terwijl hij zijn zoons Bertrandus en Raymundus tot universele erfgenamen benoemt.
regest_datering (XII Kalendas Augusti).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1153). Met looden zegel en contrazegel van koning Philips van Frankrijk.
regest_nummer 3241340
regest_beschrijving Notaris Rostagnus Constanciusz. van Malaucena geeft, ten verzoeke van vrouwe Caterina, afschrift
van het notarieele testament van Agoutus van Baucium, ridder, zoon van Bertrandus, heer van Baucium, graaf van 
Avellinum, Brantules en Plasianum, dd. 1340 Mei 9, waarbij hij o.m. beschikkingen treft voor zijn vrouw Caterina, zijn 
zoons Bertrandus, Raymundus, Ludovicus, Dragonetus en Amelius en zijn dochters Agata en Cecilia.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1154). Met signatuur van den notaris. Het zegel, gebruikelijk in het land van Bertrandus 
verloren.
regest_nummer 2441333?
regest_beschrijving De notaris Jacobus Egossi geeft een afschrift van het testament van Hugo Adhemarii., heer van 
Montilium en Garda, dd. 1333 Januari 11, waarbij deze tot erfgenamen benoemt zijn zoons Lambertus en Hugonetus en 
beschikkingen treft voor zijn zoons Adhemarius, Gaucherius en Amedeus en zijn dochters Elionos, Mabilia, Beatrix en 
Caterina en zijn vrouw Stephanias van Baucium.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1155). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 6031361 Augustus 2
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regest_beschrijving De notaris Petrus Bernardusz. instrumenteert, dat Stophania van Baucium, vrouwe van Garda 
Adhemaria, weduwe van Hugo Adhemaria, den oudere, heer van Montilium en Garda Adhemaria, haar testament 
maakt, waarbij zij tot universeele erfgenaam benoemt haar dochter, Helionos Adhemaria, en bij haar dood, 
Raymundus van Baucium, prins van Aurasica.
regest_datering (in civitate Tricastrini).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1155). Met looden zegel en contrazegel van den bisschop van Tricastrinum.
regest_nummer 618-1362
regest_beschrijving Notaris Jaucerandus van Sanctus Vincentius geeft een uittreksel uit het testament van Beatrix van 
Garda, vrouwe van Crusseolum, dd. 1350 December 28, waarbij zij beschikkingen maakt ten behoeve van haar moeder 
Steffana en zij haar zuster Alienour, vrouwe van Mons Rigaudus, haar broeders Gaucherius en Hugo Adhemarii van 
Gardaz tot universeele erfgenamen benoemt en Guillielmus van Baucium aanwijst als een der executeurs, welk 
uittreksel gemaakt wordt ten verzoeke van de erfgenamen van Steffana.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1155). Met signatuur van den notaris.
regest_nb b) Afschrift in Inv.No. 1139, fol. 5.
regest_nb Steffana maakte haar testament in 1361; hierom is het jaar (1362) als datum aangenomen.
regest_nummer 6751370 Juni 17
regest_beschrijving Notaris Petrus Gay van Curthedo maakt een instrument van de overeenkomst tusschen 
Raymundus van Baucium, prins van Aurayca, als universeel erfgenaam van wijlen Stophania van Baucium, weduwe 
van Hugo Adhemarii, heer van Montilium en Garda, en van Helionos, dochter van Hugo en Stophania eener-, en Hugo 
Adhemarii, heer van Montilium en Garda, als erfgenaam van zijn broeder heer Gaucherius Ademarii, zoon van Hugo, 
anderzijds, over een aantal geldelijke bedragen en inkomsten.
regest_datering (Avinione in capitulo fratrum predicatorum).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1155). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 2281331 October 15
regest_beschrijving Notaris Johannis Boverii instrumenteert, mede namens notaris Petrus de Grisongiis, op verzoek 
van Johannes Moteti, rechter in de baronie van Turris, dat wijlen Ysabella, vrouwe van Antho, den 23en September 
haar testament heeft gemaakt, waarin zij o.a. heeft bepaald, dat de bezittingen bij Loyetes, toebehoord hebbende aan
Johannes van Mons Lupellus, aan dezen gerestitueerd moeten worden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1156). Het zegel van het hof van La Tour verloren. Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 3681344 Januari 17
regest_beschrijving Notaris Johannes Nicholet! instrumenteert, dat Helenors van Montilium, weduwe van Johannes 
van Mons Lupellus, vruchtgebruikster van het kasteel van Mons Rigaudus, als zoodanig leenhulde doet aan 
Humbertus, dauphin van Vienna, terwijl haar 3 broeders borgen zijn.
regest_datering (apud Avinionem in domo fratrum minorum).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1156). In dorso: "Aux hommaiges faict par le prince d'Orange".
regest_nummer 6051361 Augustus 27
regest_beschrijving Notaris Petrus Bernardusz. instrumenteert, dat Helionos, vrouwe van Mons Rigaudus, dochter van
Hugo Adhemarii den oudere, heer van Montilium en Garda Adhemaria, weduwe van Johannes, heer van Mons Luellus,
haar testament maakt, waarbij zij Raymundus van Baucium, prins van Aurasica, tot haar universeelen erfgenaam 
benoemt.
regest_datering (in civitate Tricastrini).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1156). Het looden zegel van Tricastrinum verloren. Met aanvullingen dd. 1361 Augustus 30.
regest_nummer 701-1374
regest_beschrijving Notaris Jacobus Clemensz. instrumenteert, dat Amedeus van Baucium, heer van Carumbus en 
Ruppis, zijn testament maakt, waarbij hij tot universeel erfgenaam benoemt de zoons, die hij eventueel bij zijn vrouw 
Ysabellis de Averiis zal krijgen, en anders Raymundus van Baucium, prins van Aurayca.
regest_datering
regest_nb Afschrift uit de 15e eeuw (Inv.No. 1157).
regest_nb De datum is ontleend aan De La Pise, Tableau de l'histoire des princes et principauté d'Orange, 1639, bl. 72.
regest_nummer 12251426?
regest_beschrijving Notaris Brisset le Roy maakt een instrument van het testament, dat wijlen Alis, vrouwe van Baux, 
gravin van Vellin, Fribourg, Neufchastel en Beauffort, burggravin van Turenne, den 7en October 1426 in zijn bijzijn 
gemaakt heeft, waarbij zij o.m. beschikkingen trof voor haar neef Jehan de Challon, zoon van den prins van Orainges, 
terwijl zij Guillaume des Baux, hertog van Andri, tot universeel erfgenaam benoemt, bij diens kinderloozen dood zijn 
broeder Jehan Anthoine, prins van Tharente, en vervolgens Loys de Chalon.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1158). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 971308 Januari 12
regest_beschrijving Notaris Poncius Gradusz. instrumenteert, dat Umbertus van Laya de Saone erkent van Malberiona 
Maior, prinses van Aurayca, en haar zoon Bertrandus van Baucium als leen te houden 1∕12 van den ban en het 
"pulveracquium" ) van het kasteel en land van Condorcesium, het recht om kazen te eischen van hen, die schapen 
hebben e.a. rechten, zooals Johannes van Condorcesium en diens vader Bertrandus het hadden, alles overeenkomstig 
een zeker instrument, door Bertrandus van Condorcesium gemaakt ten behoeve van Umbertus en zijn moeder.
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regest_datering (Paternis).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1317 Augustus 30 (Reg.No. 138).
regest_nummer 1381317 Augustus 30
regest_beschrijving Notaris Armandus van Ruppe Maura instrumenteert, dat Umbertus van Laya de Saone den 
leeneed heeft afgelegd aan Raymundus van Baucium, prins van Aurayca, voor zijn deel van Condorcesium, vermeld in 
den brief dd 1308 Januari 12 (Reg.No. 97), hierin geïnsereerd.
regest_datering (apud Custam in hospicio Giraudi Seycre).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1361 Januari 30 (Reg.No. 598).
regest_nummer 5981361 Januari 30
regest_beschrijving Guillielmus van Vina, zoon van heer Albertus, legt aan Raymundus van Baucium, den leeneed af 
voor zijn deel van Condorcesium, vermeld in den brief dd. 1317 Augustus 30 (Reg.No. 138), hierin geïnsereerd.
regest_datering (in ecclesia fratrum predicatorum Aurayce).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1159, fol. 5 vo.
regest_nummer 6141362 Augustus 28
regest_beschrijving Notaris…. instrumenteert, dat zegslieden een overeenkomst hebben gemaakt tusschen Ludovicus 
Grassi, zoon van Raymundus, voor hemzelf, zijn moeder Francisca en zijn broeder Giraudus eener-, en Katherina, 
weduwe van Guillielmus van Camaretum, erfgename van haar zoon Mondonetus, die erfgenaam was van zijn oom 
Bertrandus van Camaretum, anderzijds, met betrekking tot het testament door den laatste gemaakt.
regest_datering (Aurayce in ecclesia Beate Marie).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1159, fol. 13. De naam van den notaris wordt niet genoemd.
regest_nummer 6151362 September 29
regest_beschrijving Notaris Pontius Andreasz. instrumenteert, dat Caterina de Maloleone, dochter van Bernardus, 
heer van 4∕5 van Causanae, erkent van Raymundus van Baucium als leen te houden het kasteel van Causanae, zooals 
beschreven is in de akte dd. 1340 Maart 21 (Reg.No. 311), hierin geïnsereerd.
regest_datering (Aurayce videlicet in fortalicio castri dicti loco in aula).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1159, fol. 1.
regest_nummer 6261364 Februari 16
regest_beschrijving Notaris Poncius Andreasz. instrumenteert, dat Johannes van Mirabellum uit de diocese van 
Gratinopolis den leeneed heeft afgelegd aan Raymundus van Baucium.
regest_datering (Aurayce in fortalicio castri dicti loci videlicet in camera stellata).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1159, fol. 7 vo.
regest_nummer 6341365 Mei 5
regest_beschrijving Notaris Poncius Andreasz. instrumenteert, dat Raymundus Chapucii, sinds kort bewoner van 
Aurayca, den leeneed aflegt aan Raymundus van Baucium.
regest_datering (Auraice in quodam orto dicti domini principis situm in Caudonibus quod olim fuit Ytalicorum).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1159, fol. 11.
regest_nummer 6351365 Juli 13
regest_beschrijving Notaris Poncius Andreasz. instrumenteert, dat Borgonha, weduwe van Rostagius van Axiidolium, 
verklaart van Pontius Guilhoni ontvangen te hebben 120 en 10 gulden, haar verschuldigd blijkens instrument dd. 1363 
April 15 wegens den koop van een huis.
regest_datering (Aurayce in operatorio Guillielmi Ebrardi).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1159, fol. 12.
regest_nummer 6451367 Juni 14
regest_beschrijving Notaris Poncius Andreasz. instrumenteert, dat Johannes Bardochiusz. alias Franciscus Johannesz. 
van Monspessulanus bij zijn vestiging in Aurayca den leeneed aflegt aan Raymundus van Baucium.
regest_datering (Aurayce in hospicio Francisci Girolli).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1159, fol. 9.
regest_nummer 6461367 Juni 23
regest_beschrijving Notaris… instrumenteert, dat Franciscus Ruffi van Balgium bij zijn vestiging te Aurayca den leeneed
aflegt aan Raymundus van Baucium.
regest_datering (Aurayce videlicet infra fortalicium castri Ayraycensis videlicet prope pestorariam).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1159, fol. 10. Het onderschrift ontbreekt.
regest_nummer 6511368 April 3
regest_beschrijving Notaris Poncius Andreasz. instrumenteert, dat Guillielmus Cayrave, burger van Auraica, zijn 
testament maakt.
regest_datering (Auraice).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1159, fol. 14 vo.
regest_nummer 6521368 April 19
regest_beschrijving Notaris Poncius Andreasz. instrumenteert, dat Comparadonus Leonis van Montilium Ademari bij 
zijn vestiging in Auraica den leeneed aflegt aan Raymundus van Baucium.
regest_datering (Auraice infra fortalicium castri Auraice videlicet ibi foris prope capellam beati Blasii)….
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1159, fol. 16.
regest_nummer 191266 September 4
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regest_beschrijving Bertrandus Fabri, notaris, instrumenteert, dat Bertrandus de Maloleone, zoon van Ricarius 
Rollandusz. van Carumbus, erkend heeft burcht en land van Causannae in leen te houden van Raymundus van 
Baucium, ridder, prins van Aurasyca, zooals zijn voorouders het hadden en op de hierin beschreven voorwaarden.
regest_datering (apud Joncquerias infra albergum domini Raymundi de Baucio sub bescalmo…. secunda Nonas 
Septembris).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1324 October 2 (Reg.No. 164).
regest_nummer 1641324 October 2
regest_beschrijving Bertrandus Guillelmusz., notaris, instrumenteert, dat Johannes De Maloleone Bertrandusz. erkend 
heeft 4∕5 van burcht en land van Causannae in leen te houden van Raymundus van Baucium, prins van Aurasyca, op de 
voorwaarden, vermeld in den brief dd. 1266 September 4 (Reg.No. 19), hierin opgenomen.
regest_datering (Aurasice).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1340 Maart 21 (Reg.No. 311).
regest_nummer 3111340 Maart 21
regest_beschrijving Bertrandus Guillelmusz., notaris, instrumenteert, dat heer Johannes De Maloleone, heer van 4∕5 
van Causanne, erkend heeft Causanne in leen te houden van Anna van Vienna, prinses van Aurasicaz, als voogdes van 
haar zoon Raymundus van Baucium, prins van Aurasica op de wijze, vermeld in den brief dd. 1324 October 2 (Reg.No. 
164), hierin opgenomen.
regest_datering (Aurasice in castro domini principis supradicti in camera vocato camerato).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1160). Met signatuur van den notaris.
regest_nb b) Geïnsereerd in den brief dd. 1362 September 29 (Reg.No. 615).
regest_nummer 201266 December 18
regest_beschrijving Agnes, dochter van Rollandus van Carumbus, vrouw van Raymundus Aucellusz., erkent, dat zij van 
Raymundus van Baucium het kasteel en de heerlijkheid van Causannae voor een vijfde deel in leen houdt, en belooft 
haar verplichtingen na te komen, behoudens de haar toegestane vrijheden.
regest_datering (apud Aurasicam in domo Ricani de Insula militis…. XV Kalendas Januarii).
regest_nb Geïnsereerd in het instrument dd. 1282 December 21 (Reg.No. 45).
regest_nummer 451282 December 21
regest_beschrijving Raymundus Aucellusz. van Abolena, erkent, dat hij van Bertrandus van Baucium het kasteel en de 
heerlijkheid van Causannae in leen houdt voor een vijfde deel, en belooft alle verplichtingen na te komen, behoudens 
de hem toegestane vrijheden, vervat in het instrument dd. 1266 December 18, hierin geïnsereerd (Reg.No. 20).
regest_datering (apud Camaretum in stari ecclesie de Camereto…. XII Kalendas Januarii).
regest_nb Geïnsereerd in het instrument dd. 1325 Maart 1 (Reg.No. 167).
regest_nummer 1671325 Maart 1
regest_beschrijving Notaris Bertrandus Guillielmusz. instrumenteert, dat Guillielma Aucella, dochter van Raymundus 
Aucellusz., vrouw van Rostages Bonmasletus, burger van Aurasica, erkent van Raymundus van Baucium als leen te 
houden 1∕5 van het kasteel en de heerlijkheid van Causannae, en belooft alle verplichtingen na te komen, behoudens 
de haar toegestane vrijheden, vervat in het instrument dd. 1282 December 21, hierin geïnsereerd (Reg.No. 45), van 
welke vrijheden twee punten gewijzigd worden.
regest_datering (apud Aurasicam infra salam fortalicii dicti domini principis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1161). Met het zegel en contrazegel van Raymundus van Baucium in lood.
regest_nummer 211269 Februari 18
regest_beschrijving Guillelmus Amblardusz., notaris, instrumenteert, dat Raymunda, vrouw van heer Petrus Garinusz. 
van Podiolenum, ridder, al haar rechten en goederen in Corchan verkoopt aan Raymundus van Boriudeum.
regest_datering (apud Podiolenum in stari domini Petri Garini duodecimo Calendas Martii).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1286 December 17 (Reg.No. 46).
regest_nummer 461286 December 17
regest_beschrijving Bernardus Boysernusz., notaris, instrumenteert, dat Guillelmus, zoon van heer Raymundus van 
Boriudeum, ridder, heer van Podiolenum, heft verklaard het goed Corchanum in leen te hebben van Bertrandus van 
Baucium, prins van Aurayca, zooals zijn voorouders het hadden blijkens den brief dd. 1269 Februari 18 (Reg.No. 21), 
hierin geïnsereerd, terwijl Guillelmus bovendien verkrijgt den ban, het pandingsrecht, eenige inkomsten en de geheele
rechtspraak benevens de belofte, dat het leen niet vervreemd zal worden.
regest_datering (Aurayce in hospicio domini episcopi die Martis ante festum Beati Thome appostoli).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1332 April 28 (Reg.No. 235).
regest_nummer 1121311 April 29
regest_beschrijving Guillelmus Coste, notaries, instrumenteert, dat Guillelmus en Raymundus van Boriudeum, 
domicelli van Podiolenum, die het goed Corchanum in leen hebben van Bertrandus van Baucium, prins van Aurayca, 
met dezen een regeling hebben gemaakt over het aandeel, dat zij in de rechtspraak en andere rechten en inkomsten 
zullen hebben.
regest_datering (apud Auraycam in aula episcopali).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1332 April 28 (Reg.No. 235). Inv.No. 1162.
regest_nummer 2351332 April 28
regest_beschrijving Raymundus Andreasz., notaris, instrumenteert, dat Alsianus Guillelmusz. van Burgum Judeum, 
domicellus van Podiolenum, verklaard heft het goed Corchanum van Raymundus van Baucium, prins van Aurayca, in 
leen te hebben, zooals zijn voorouders het hadden, gelijk vermeld wordt in de brieven dd. 1286 December 17 en 13 
April 29 (Reg. Nos. 46 en 112), hierin opgenomen.
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regest_datering (Aurayce in orto seu vuidano ecclesiae Sancti Petri Auraycensis).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1388 April 16 (Reg.No. 789). Inv.No. 1162.
regest_nummer 7891388 April 16
regest_beschrijving Johannes Bartholomeusz., notaris, instrumenteert, dat Alasia, weduwe van Raymundus van 
Burgum Iudeum, (domicellus) van Podiolenum, als voogdes van haar zoons Guillelmus en Syffredus, verklaard heeft 
het goed Corchanum van Raymundus van Baucium, prins van Aurayca, in leen te hebben op de voorwaarden, vermeld 
in den brief dd. 1332 April 28 (Reg.No. 235), hierin opgenomen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1162). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 9581408 November 8
regest_beschrijving Guinotus van Arnagnum, zoon van Beatrix Chamarlenque, vrouw van Petrus van Garugae, 
ontvangt van Bertrandus Gauffridusz., regent van Aurasica en optredend voor Johannes van Cabilo, heer van Arlacum, 
en zijn vrouw Maria van Baucium, prinses van Aurasica, de renten, diensten en bezittingen in leen, die zijn moeder van 
Raymundus van Burgum Judeum, domicellus van Podiolenum, gekocht had, en die gelegen zijn in Corchans, en 
belooft ze te houden op de voorwaarden, gemaakt tusschen Bertrandus van Baucium eener-, en Guillielmus en 
Raymundus van Burgum Judeum anderzijds.
regest_datering (Aurasice in operatorio drapparie Johannis Clavonis drapparii).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1163). Het looden zegel van de wereldlijke curie van Aurasica verloren. In dorso staat, dat 
het land ligt "ad Sanctum Paulum de Corchano" en "Sainct Pol de Courchan".
regest_nummer 13491436 Maart 2
regest_beschrijving Notaris Johannis Textoris instrumenteert, dat Matheus de Lenis Auricus, bastaard van Limos, e.a. 
heeft gemachtigd om aan den vorst van Aurasia den leeneed af te leggen voor Suza en Castrum Novum, gelegen 
binnen het prinsdom, en zich in het bezit te laten stellen van beiden, die hem zijn aangekomen door schenking van 
den graaf van Vilaria.
regest_datering (in Castro Mayrense).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1164). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 20081476 October 4
regest_beschrijving Jehan de Chalon, prins van Oranges, graaf van Tonnerre en heer van Arlay, verklaart, dat Alaisete 
van Sanct Pol, vrouw van Henri Cordiez, hem leenhulde bewezen heeft voor al, wat ze van hem houdt in Coyrols en het
vierde deel van de rechtspraak aldaar.
regest_datering (en nostre cité d'Orenges).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1165, fol. 23.
regest_nummer 21771488 November 6
regest_beschrijving Notaris Petrus Charron instrumenteert, dat Stephanus van Boscum (lees Vaescum), baljuw van het 
Hof, raad en kamerling des konings, heer en baron van Grimaudum, Carumbus en Sanctus Ippolitus in de Comitas 
Venayssinus, Anthonius van Anceduma en Petrus van Vaescum, heer van Becona, aanstelt tot zijn procureurs, om zich 
in het bezit te laten stellen van Sanctus Ippolitus en andere goederen.
regest_datering (in opido Sancti Maturini nuncupato de Larchant in domo inter signi Trium Regum in una parva 
camera in qua hospitatus erat predictus constituens).
regest_nb Geïnsereerd in de akte dd. 1489 November 23 en in de beide akten dd. 1490 Augustus 23 (Reg. Nos. 2181, 
2193 en 2194).
regest_nummer 21801489 September 25
regest_beschrijving Jehan de Challon, prins van Orange, graaf van Tonnerre en heer van Arlay, schenkt voor het hof des
konings te Tours, aan Estienne de Vesc, baljuw van Meaulx, raad en kamerling des konings, heer van Caron (Caromps), 
de heerlijkheid Suzeta met hooge en lage rechtspraak, en institueert Anthoine Jauffroy en Loys Dalmas tot zijn 
procureurs in dezen.
regest_datering (Tours).
regest_nb Geïnsereerd in de akte dd. 1489 November 23 (Reg.No. 2181).
regest_nummer 21811489 November 23
regest_beschrijving De notarissen Glaudius Nepotis en Georgius van Chambaud instrumenteeren, dat Petrus van 
Vaescum, heer van Becona, procuratie hebbende van Stephanus van Vaescum, baljuw van Melidae, heer van 
Carumbus, volgens den brief dd. 1488 November 6 (Reg.No. 2177), hierin geïnsereerd, verklaart in tegenwoordigheid 
van de procureurs van Johannes van Cabillo, prins van Aurayca, heer van Suzeta, Anthonius Gauffridusz., heer van 
Malistan, regent van Aurayca, en mr. Ludovicus Dalmassiusz., notaris, dat Johannes bij den hier geïnsereerden brief dd.
1489 September 25 (Reg.No. 2180), aan Stephanus het kasteel en de hooge en lage rechtspraak van Suzeta 
geschonken heeft.
regest_datering (aput castrum de Suzeta et ante ingressum eiusdem castri).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1165, fol. 2.
regest_nummer 21871490 Juni 23
regest_beschrijving Jehan de Challon, prins van Oranges, graaf van Tonnère, heer van Arlay, schenkt voor het hof des 
konings, aan Estienne de Vesc, baljuw van Meaulx, raad en kamerling des konings, heer van Caromps, de heerlijkheden
Suzete en Chasteau Neufz de Redortier, en benoemt Anthoine Geffroy en Loys Dalmas tot zijn procureurs in dezen.
regest_datering (Par noustre court de Nantes).
regest_nb Geïnsereerd in de beide akten dd. 1490 Augustus 23 (Reg.No. 2193 en 2194).
regest_nummer 21931490 Augustus 23
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regest_beschrijving De notarissen Glaudius Nepotis en Georgius van Chambaud instrumenteeren, dat Petrus van 
Vaescum, heer van Becona, procuratie hebbende van Stephanus van Vaescum, seneschalk van Carcassona, heer van 
Grimaudum, Suzeta en Carumbus, volgens den brief dd. 1488 November 6 (Reg.No. 2177), hierin geïnsereerd, verklaart 
in tegenwoordigheid van Anthonius Gauffridusz., heer van Malyayum, regent van Aurayca, dat Johannes van Cabello 
bij brief dd. 1490 Juni 23 (Reg.No. 2187), hierin geïnsereerd, aan Stephanus het kasteel en de hooge en lage rechtspraak
van Suzeta heeft gegeven.
regest_datering (Suzeta).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1165, fol. 15 vo.
regest_nummer 21941490 Augustus 23
regest_beschrijving De notarissen Glaudius Nepotis en Georgius van Chambaud instrumenteeren, dat Petrus van 
Vaescum, heer van Becona, procuratie hebbende van Stephanus van Vaescum, heer van Carumbus en Suzeta, volgens 
den brief dd. 1488 November 6 (Reg.No. 2177), hierin geïnsereerd, verklaart in tegenwoordigheid van den procureur 
van Johannes van Cabillo, prins van Aurayca, Anthonius Gauffridusz., heer van Malisan, dat Johannes bij den brief dd. 
1490 Juni 23 (Reg.No. 2187), hierin geïnsereerd, aan Stephanus het Castrum Novum de Redorterio met hooge en lage 
rechtspraak gegeven heeft.
regest_datering (In Castro Novo de Redorterio in principatu Aurayce secus turrim eiusdem Castri).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1165, fol. 9 vo.
regest_nummer 20071476 Augustus 29
regest_beschrijving Notaris Astorgius van Vetus Cavetum instrumenteert, dat Astorgius van Petra, ridder, heer van 
Balmae en Albaruffum in de Comitatus van Venaissae, van zekere goederen in Provincia en van Monsmiratus, zijn 
vrouw Ysabellis van Sanhus, vrouwe van Petra, e.a. aanstelt tot zijn procureurs om voor hem den leeneed af te leggen 
aan den prins van Aurayca voor het kasteel en land van Mons Miratus, Sanctus Petrus de Pennis en Suza.
regest_datering (Balmis in castro).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1166). Het looden zegel van Astorgius van Petra verloren.
regest_nummer 391279 Juli 10
regest_beschrijving Notaris Donatus van Sancta Galla instrumenteert, dat Bertrandus, Raymundus, Latilus, Rostagnus 
en Monsmiratus van Mons Miratus, zoons van Bertrandus, erkennen kasteel en heerlijkheid van Mons Miratus voor 4∕5
van Bernardus van Malus Leo en voor 1∕5 van Raymundus Aucellusz. als leen te houden.
regest_datering (apud Causans in stari dicti domini Bernardi de Maloleone domini pro parte de Causans…. sexton Ydus
Julii).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1167). Het zegel van den heer van Causans verloren.
regest_nummer 10951419 Juni 9
regest_beschrijving Notaris Anthonius Martinusz. instrumenteert, dat Georgius van Granum, kanunnik en eertijds 
proost van de kathedraal van Beata Maria, onlangs gekozen tot bisschop van Aurasica, erkent, dat hij van Ludovicus 
van Cabillio, graaf van Geneva, heer van Arlacum, als leen houdt het bisschoppelijk hospitium van St. Petrus van 
Medena met bijbehoorende goederen aldaar en al wat de bisschop in Aurasica bezit.
regest_datering (in ecclesia cathedrali beate Marie et in presbiterio dicte ecclesie juxta magnum altare dicte ecclesie 
versus cappellam Sancti Vincentii).
regest_nb Afschrift 15e eeuw (Inv.No. 1168).
regest_nummer 28261531 December 18
regest_beschrijving René van Chalon, prins van Oranges, graaf van Vienne, Tonnere, Ponthieure, baron en heer van 
Arlay, Chastelbelin, Noseroy etc., geeft, met goedvinden van zijn vader, zijn grootmoeder Philiberte van Luxembourg, 
prinses van Oranges, gravin van Charny etc., het beheer en het vruchtgebruik van alle goederen in het graafschap 
Bougoingne, hem aangekomen door den dood van zijn oom Philibert, hetgeen geschiedt in aansluiting bij het verdrag 
van 11 Juni, met goedkeuring van den keizer gemaakt.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb a) Gelijktijdige authentieke copie (Inv.No. 1169). Aan den voet van a. de verklaring dd. 1532 Maart 1 (Reg.No. 
2830).
regest_nb b) Gelijktijdige copie (Inv.No. 1169).
regest_nummer 28301532 Maart 1
regest_beschrijving Philiberte van Luxembourg, prinses van Oranges, gravin van Charny, vrouwe van la Borde, 
verklaart van Sebastien Bourgeois, secretaris van den graaf van Nassouw, ontvangen te hebben de akte dd. 1531 
December 18 (Reg.No. 2826), waarvan een afschrift boven dezen brief staat.
regest_datering (XVc XXXI).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1169).
regest_nummer 28021531/2 Januari 26
regest_beschrijving Het Parlement te Dôle bericht de prinses van Oranges, de brieven van den keizer en de hare 
ontvangen te hebben, benevens de copie van de aanstelling als luitenant-generaal en gouverneur van dit land voor 
haar zoon, uit welke stukken het de goede verstandhouding tusschen Zijne Majesteit en haar verstaat, en biedt haar 
zijn diensten aan, zooals het reeds heeft medegedeeld aan haar secretaris en leden van haar raad.
regest_datering (Salins).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1174).
regest_nummer 28721533 November 3
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou enz., ridder van de orde, stelt Jehan Guillot aan tot kastelein en rechter in 
Blecterens en Beaurepaire.
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regest_datering (Orgellet).
regest_nb Gelijktijdige authentieke copie (Inv.No. 1177). Op de pliek van het oorspr. stond, dat den 12en December 1533
Jehan Guillet den eed als kastelein van Blecterans heeft afgelegd.
regest_nummer 28791534 Maart 20
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou enz., heer van Blecterans enz., ridder van de orde, stelt Jehan de 
Chantrans, knaap, heer van Courbouson, aan tot kapitein van Blecterans.
regest_datering (Tolledo avant Pasques l'an mil cinq cent trente et trois).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1177).
regest_nummer 28861534 October 10
regest_beschrijving Anathoille Froissard en Pierre Vaulchier, luitenant en ontvanger-generaal van het huis Chalon, 
stellen Claude Lardenchet aan tot klerk van Blecterans en Beaulrepaire.
regest_datering (Blecterans).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1177).
regest_nummer 28691533 October 20
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou enz., ridder van de orde, verlengt de commissie voor Claude Baudin als 
procureur en rentmeester van Blecterans en Beaulrepaire.
regest_datering (Blecterens).
regest_nb Gelijktijdige authentieke copie (Inv.No. 1178).
regest_nummer 28711533 October 29
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou enz., ridder in de orde, stelt Claude Baudin aan tot procureur en 
rentmeester van Blecterans en Beaurepaire.
regest_datering (Blecterans).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1178).
regest_nummer 26171516 September 1
regest_beschrijving Philiberte de Luxambourg, prinses van Oranges, staat af aan haar zoon Philibert tegen een rente 
van 1000 francs jaarlijks uit Blecterans, Beaurepaire en Salières, de heerlijkheid Werneston, rentende 1000 pond 
tournooisch jaarlijks, en de heerlijkheid Guistelle voor hetgeen aan de 1000 pond mocht ontbreken, om daarmede zijn 
schoonbroeder en zuster graaf Henry van Nassou en Claude van Chalon te voldoen, aan wie hij wegens het niet 
uitbetalen van de huwelijksgift 1000 francs jaarlijks schuldig is.
regest_datering (au chasteau de Saintaigne).
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw in de lias Inv.No. 1179.
regest_nummer 28271531 December 22
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou enz., heer van Breda enz., ridder in de orde van het Gulden Vlies, 
committeert Jaques Boutechon, heer van Batherans, raad des keizers, eersten advocaat-fiscaal in diens parlement, 
Jehan Huet en Sebastien Bourgeois, zijn secretaris, om Philiberte van Luxemburg te bewegen, afstand te doen van 
Blecterans, Salières en Beaurepaire, en Werneston en een deel van de rente van Guistelle terug te nemen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1179).
regest_nummer 28651533 September 26
regest_beschrijving Claude Lardenchet, burgemeester van Blecterans, notaris, instrumenteert, dat Hugues de Poligny, 
ridder, heer van Angea, kapitein van het kasteel van Blecterans, voor den afstand van Blecterans, Beaurepaire en 
Salières, gedaan door Philiberte van Luxembourg, prinses van Orenges, gravin van Charny, vrouwe van Blecterans etc., 
ten behoeve van Reney van Chalon, erfgenaam van Philibert van Chalon, den eed heeft afgelegd in handen van den 
gemachtigde van graaf Henry van Nassou en René van Chalon.
regest_datering (Blecterans au chastel et maison fort dudit lieu).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1179). Op hetzelfde blad het instrument dd. 1533 September 27 (Reg.No. 2866).
regest_nummer 28661533 September 27
regest_beschrijving Claude Lardenchet, burgemeester van Blecterans, notaris, instrumenteert, dat ambtenaren en 
inwoners van Blecterans en Beaurepaire, na kennisneming van de akte van afstand, gedaan door Philiberte van 
Luxembourg, prinses van Orenges, den eed hebben afgelegd in handen van den gemachtigde van René van Chalon, 
prins van Orange enz.
regest_datering (au bourg et ville dudit Blecterans).
regest_nb Geschreven op hetzelfde blad als de akte dd. 1533 September 26 (Reg.No. 2865) (Inv.No. 1179).
regest_nummer 29041535 Juni 14
regest_beschrijving Charles, keizer enz., staat, ten verzoeke van den graaf van Nassau, heer van Blecterans, de stad 
Blecterans toe, om gedurende negen jaar, ingaande 15 Juli a.s., een belasting te heffen o.m. op koren en wijn om met 
de inkomsten daaruit haar muren te herstellen.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1179).
regest_nummer 29281536 November 26
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou, enz., heer van Blecterans, Salières etc., ridder van de orde, groot 
kamerling van den keizer, erkent, dat zijn onderdanen vrijwillig hebben medegewerkt aan de versterking van 
Blecterans en dat hun dit voor het vervolg niet tot prejudicie kan strekken.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1179).
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regest_nummer 31951549 Augustus 10
regest_beschrijving Odet Colard bericht Pasquier de Ledeulle, secretaris van de tresorie van den prins van Oranges, 
verblijf houdende te Blecterans, dat de brenger van den brief, die de 55 pond 5 stuivers en 6 penningen, die schrijver 
dezes den secretaris verschaft heeft, zou overdragen, het geld niet gegeven heeft, en verzoekt den secretaris het geld 
in goud te willen zenden en niet in (zilveren) carolusguldens, daar die voor zijn doel onbruikbaar zijn.
regest_datering (Dijon).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1183).
regest_nummer 20191477 Juni 1
regest_beschrijving Marie, hertogin van Bourgoigne enz., gravin van Bourgoigne enz., herstelt Jehan de Chalon, prins 
van Orenges, baron en heer van Arlay, in de goederen in het graafschap Bourgoigne en elders, die eertijds 
geconfisqueerd zijn ten nadeele van Loys de Chalon.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Opgenomen in de brieven dd. 1477 December 1, 1493 December 31, 1494 October 27 en 1504 Juli (Reg. Nos. 
2029, 2237, 2247 en 2452).
regest_nummer 20291477 December 1
regest_beschrijving Maximilian, hertog van Autrice, Bourgoigne etc., bevestigt den brief dd. 1477 Juni 1 (Reg.No. 2019), 
hierin opgenomen.
regest_datering
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1494 October 27 (Reg.No. 2247).
regest_nummer 22371493 December 31
regest_beschrijving Maximilian, Roomsch koning, graaf van Bourgoigne palatin, bevestigt, ten verzoeke van Jehan de 
Chalon, prins van Orenges, graaf van Tonnerre, de akte dd. 1477 Juni 1 (Reg.No. 2019), hierin opgenomen.
regest_datering (Vyenne en Austriche).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1494 October 27 (Reg.No. 2247). Aan het oorspr. waren vastgehecht de brieven 
dd. 1494 Februari 8 en 19 (Reg. Nos. 2240 en 2242).
regest_nummer 22401494 Februari 8
regest_beschrijving Stadhouder en raden van den koning en van den aartshertog van Austriche in Bourgoigne, gezien 
den brief dd. 1493 December 31 (Reg.No. 2237), waaraan deze is vastgehecht, gelasten den desbetreffenden 
ambtenaren uitvoering te geven aan den inhoud daarvan.
regest_datering (Besançon l'an mil quatre cens quatre vings et treize).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1504 Juli (Reg.No. 2452).
regest_nummer 22421494 Februari 19
regest_beschrijving Henry de Cicon, ridder, heer van Ransommières(?), raad en kamerling van den koning en van diens 
zoon, den aartshertog, baljuw van Aval in het graafschap Bourgoigne, gezien de brieven dd. 1493 December 31 en 1494 
Februari 8 (Reg. Nos. 2237 en 2240), waaraan deze is vastgehecht, gelast den eersten deurwaarder om Jehan van 
Chalon, prins van Orenges, graaf van Tonnerre etc., in het bezit te stellen van de heerlijkheid Chastelbelin c.a.
regest_datering (mil quatre cens quatrevingts et treize).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1504 Juli (Reg.No. 2452). Aan het oorspr. was vastgehecht de brief dd. 1494 
Februari 21 (Reg.No. 2243).
regest_nummer 22431494 Februari 21
regest_beschrijving Guillaume Meulet, deurwaarder in het baljuwschap van Aval, bericht den baljuw, dat hij voldaan 
heeft aan de opdracht dd. 1494 Februari 19 (Reg.No. 2242), waaraan deze is vastgehecht, en Jehan de Chalon in het 
bezit heeft gesteld van Chastelbelin, Orgelet en de portie Auxerre van de zoutziederijen te Salins met wat erbij hoort, 
op Vrijdag 21 Februari 1494.
regest_datering
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1504 Juli (Reg.No. 2452).
regest_nummer 22471494 October 27
regest_beschrijving Maximilian, Roomsch koning enz. en Phelippe, aartshertog van Austrice, hertog en graaf van 
Bourgoigne enz., bevestigt op verzoek van Jehan de Chalon, prins van Orenges, graaf van Tonnere etc., de brieven dd. 
1477 Juni 1 en December 1, en 1493 December 31 (Reg. Nos. 2019, 2029 en 2237), hierin opgenomen.
regest_datering (Anvers).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1504 Juli (Reg.No. 2452). In dorso van het oorspr. stond het interinement van 
commiezen van de domeinen en financiën dd. 1494 November 4, en consent van stadhouder en andere ambtenaren 
van de zoutziederijen te Salins.
regest_nummer 22481494 November 8
regest_beschrijving De koning gelast de Rekenkamer in Bourgoigne den brief, waaraan deze is vastgehecht en waarbij 
hij den prins van Oranges herstelt in het bezit van Chastelbelin, Orgelet e.a., goed te keuren, al betreft het 
vervreemding van domeinen, en ontslaat haar van haar eed, voorzoover deze haar zulks verbiedt.
regest_datering (Tenremonde).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1504 Juli (Reg.No. 2452).
regest_nummer 22561495 Juni 4
regest_beschrijving De vicaris-generaal in spiritualibus et temporalibus van Carolus de Novo Castro, aartsbisschop van
Bisuntium, ontslaat namens den Roomsch koning en den aartshertog, graaf van Burgundia, de meesters van de 
Rekenkamer van het graafschap Burgundia te Dola van hun eed, voorzoover die hun verbiedt vervreemding van 
domeinen goed te keuren.
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regest_datering (Bisuntii).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1504 Juli (Reg.No. 2452).
regest_nummer 22571495 Juni 26
regest_beschrijving President en lieden van de Rekeningen van den koning en den aartshertog, hertog en graaf van 
Bourgoigne, te Dôle, gezien de brieven dd. 1494 October 27 en November 8 (Reg. Nos. 2247 en 2248) en ontslagen van 
hun eed bij den brief dd. 1495 Juni 4 (Reg.No. 2256), aan het dubbel waarvan deze is vastgehecht, geven hun 
toestemming tot uitvoering.
regest_datering
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1504 Juli (Reg.No. 2452).
regest_nummer 24521504 Juli
regest_beschrijving Phelippe, aartshertog van Austrice enz., graaf van Bourgoigne palatin enz., gezien de brieven dd. 
1477 Juni 1, 1494 Februari 8, 19 en 21, October 27 en November 8 en 1495 Juni 4 en 26 (Reg. Nos. 2019, 2240, 2242, 
2243, 2247, 2248, 2256 en 2257), hierin opgenomen, bevestigt ten behoeve van Philibert van Chalon, prins van 
Orenges, graaf van Tonnère, de schenking van Chastelbelin, Orgelet en de portie van Auxerre in de zoutziederijen te 
Salins, aan diens vader gedaan, met voorbehoud van het recht van wederkoop van Saint Julian voor zijn raad en 
kamerling Philibert, heer van Veyre, gezegd la Mouche.
regest_datering (en notre hostel à la Haye en Hollande).
regest_nb Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1187).
regest_nb Voor de afschriften van de geïnsereerde brieven zijn reeds bestaande, in 1513 geauthentiseerde copiën 
genomen, die met het afschrift van den brief dd. 1504 in een katern zijn genaaid.
regest_nummer 31891549 Mei 15
regest_beschrijving Guillaume, prins van Oranges, graaf van Nassou, Vyanden, Dietz, Catzenelleboghe, Tonerre, 
Penthyèvre en Charny, heer van Breda, Diest, Chastelbelin, Blecterans, Chastelguyon etc., burggraaf van Anvers en 
Besanchon, stelt tot rentmeester van de zoutziederijen te Salins, in plaats van Jehan de Vavire, … Danel aan.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1188). De voornaam van Danel is niet ingevuld.
regest_nummer 31781548 October 8
regest_beschrijving Henry, koning van France, oorkondt, dat mr. Pasquier de le Deulle namens Guillaume, graaf van 
Nassou, den leeneed heeft afgelegd voor Orpière, Montbrison, Trescluez, Curnier en la Pèrerie de Novezan in de 
Dauphiné.
regest_datering (Sainct André).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1189). Met zegel en contrazegel van den oorkonder in roode was, weinig geschonden.
regest_nummer 27771529 November 13
regest_beschrijving François, koning van France, gelast als vader van den dauphin, hertog van Bretaigne, en beheerder
van diens goederen, de leden van zijn raad en Rekenkamer in Bretaigne en de seneschalken van Rennes, Nantes, 
Lamballe en Moncontour de ten uitvoerlegging van twee artikelen uit de vredesverdragen van Cambray en Madrid 
betreffende herstel van den prins van Orenge in het bezit van Orenges met de souvereiniteit en van Orpière, Trècluz, 
Montbrison, la Perrière de Novesan in Dauphiné, Succuno en Touffou in Bretaigne en van hetgeen hij bezat van het 
graafschap Ponthièvre n.l. Lamballe, Montcontour en de havens van Crenon, van welke artikelen authentieke 
afschriften aan deze akte zijn vastgehecht.
regest_datering (Paris).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1190). Met losgeraakt zegel en contrazegel van den oorkonder in gele was in looden doos.
regest_nummer 2758A1528 Februari 4
regest_beschrijving Videmus van Margaretha, aartshertogin van Oostenrijk van een verrekening voor Anna, Koningin 
van Frankrijk met de Prins van Oranje (reg. no. 2308a).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1190A).
regest_nummer 2308A1498 december 16
regest_beschrijving Anna, Koningin van Frankrijk, hertogin van Bretagne, omrekent op de financiën van Bretagne een 
som van 17000 ponden Tournois, door haar aan de Prins van Oranje gegeven.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in het charter reg. no. 2758A
regest_nummer 31161545 Juli 20
regest_beschrijving Pasquier de le Deulle, secretaris van den prins, verklaart, dat hij van Nicolas Vierling, griffier van de
Rekenkamer de volgende stukken ontvangen heeft: een sententie dd. 1543 Mei 12 betreffende de Leghe Zwaluwe, een 
dd. 1540 Maart 1 betreffende de visscherij in de Leck, en de copie-volmacht voor de Hocron, om zich van de leenplicht 
voor de goederen in Bretagne te kwijten.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1192). Onderaan staat, dat de copie van de laatste ratificatie van het testament van Philibert
van Chalon dd. 1521 September 20 in handen is gesteld van den raad Maubus den 20en Juli 1545 om mede te nemen 
naar Frankrijk.
regest_nummer 22081491 October 27
regest_beschrijving Charles, koning van France, gelast, dat de prins van Orenge, zoolang hij de hem toegezegde rente, 
groot 4000 pond tournooisch jaarlijks, niet ontvangt, in het bezit zal blijven van het graafschap Painthièvre, hem 
gegeven door François, hertog van Bretaigne.
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regest_datering (Laval).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1193). Met het zegel van den oorkonder in gele was in perkament genaaid. Met transfix dd. 
1491 December 12 (Reg.No. 2209).
regest_nummer 22091491 December 12
regest_beschrijving Jehan François, generaal der financiën in Bretaigne, geeft zijn toestemming tot de ten 
uitvoerlegging van den brief dd. 1491 October 27 (Reg.No. 2208), waardoor deze gestoken is, en staat den prins van 
Orenge voor de eerstvolgende 10 jaren het bezit van Painthièvre toe.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1193). Met opgedrukt klein zegel van den oorkonder in roode was onder papier.
regest_nummer 2396A1501 Juni
regest_beschrijving Lodewijk XII van Frankrijk bevestigt de gift, door zijn vrouw Anna de Bretagne aan de Prins van 
Oranje gedaan.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1193A).
regest_nummer 25311511 Maart 4
regest_beschrijving Anne de Bretagne, koningin van Frankrijk, bericht de prinses van Oranges de ontvangst van haar 
brief, waarop brenger dezes haar antwoorden zal, en deelt haar verder mede, dat zij Succynio en Touffou terugneemt 
en haar de daarvoor overeengekomen som zal doen uitbetalen; zij gaat binnenkort naar Lyon en zal de prinses daar bij 
zich ontbieden.
regest_datering (Blois l'an X).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 1194).
regest_nummer 23061498 October 18
regest_beschrijving Anne, koningin van France, hertogin van Bretaigne enz., bevestigt de gift, door haar vader aan den 
prins van Orange gedaan, van de kasteelen en heerlijkheden van Succenyo en Touffou, en bepaalt, dat hij ze erfelijk zal
bezitten, maar dat ze losbaar zijn met 50.000 gouden schilden.
regest_datering (Chasteaubriend).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1194). Met het zegel van de oorkondster in groene was, in perkament genaaid. Met twee 
transfixen dd. 1501 Juni 4 en 1501 Juni (Reg. Nos. 2393 en 2396).
regest_nummer 23931501 Juni 4
regest_beschrijving Anne, koningin van France, hertogin van Bretaigne enz., bevestigt de gift, aan den prins van 
Orenges gedaan bij den brief dd. 1498 October 18 (Reg.No. 2306), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (Tournuz).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1194). Met het zegel en contrazegel van de oorkondster in groene was. Met transfix dd. 1501 
Juni…. (Reg.No. 2396).
regest_nummer 23961501 Juni
regest_beschrijving Loys, koning van France, bevestigt de gift, door zijn vrouw Anne de Bretaigne aan den prins van 
Oranje gedaan bij den brief dd. 1501 Juni 4 (Reg.No. 2393), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (Tornuz).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1194). Met het zegel van den oorkonder in groene was, in perkament genaaid.
regest_nummer 3151340 Juni 11
regest_beschrijving Johannes Mal Johannesz. draagt over aan Henricus Buys van Hasselt een hofstad met huis bij den 
Joedenpoel ten overstaan van Henricus Hertewijc en Theodericus Pluckemese, schepenen van Bruxella.
regest_datering (Dominica in festo Trinitatis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1195). Met geschonden zegels van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 3321341 September 3
regest_beschrijving Franco van Denderleuwe belooft Godefridus van Mons op diens aanmaning 70 pond te zullen 
betalen, waarvoor hij als onderpand stelt 3 pond 15 schellingen en 4 kapoenen jaarlijks uit een hofstad met huis, 
gelegen boven dat van Godefridus, en bewoond door Petrus de Plackere, ten overstaan van Franco van der 
Crommercammen en Petrus Oemen, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1196). Met de geschonden zegels van de beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 3341341 November 11
regest_beschrijving Yda Lymeers en haar echtgenoot Arnoldus van Boengarden jr. geven Godefridus van Mons een 
hofstad met huis bij het zijne gelegen, aan de overzijde van den put, ten overstaan van Wilhelmus Veele genaamd 
Rongheman en Petrus Oemen, schepenen van Bruxella.
regest_datering (feria sexta post festum Beati Martini hyemalis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1197). Met resten van de zegels der beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 2121329 Augustus 25
regest_beschrijving Johannes Quadepape, timmerman (carpentator), draagt over aan Johannes Baggher, timmerman 
(carpentarius), een hofstad met huis op Frigidus Mons, ten overstaan van Henricus van Yscha en Franco Svaef, 
schepenen van Bruxella.
regest_datering (feria sexta post festum Beati Bartholomei apostoli).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1198). Met geschonden zegel van Henricus van Yscha in groene was, dat van Franco Svaef 
verloren.
regest_nummer 2231331 April 12
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regest_beschrijving Johannes Baggher draagt over aan Wilhelmus Sadeler van Trajectum een hofstad met huis op 
Frigidus Mons ten overstaan van Nicholaus Svaef en Johannes de Sancto Gaugerico, schepenen van Bruxella.
regest_datering (feria sexta post Dominicam qua cantatur Quasimodo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1198). Met de zegels van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 3441342 April 4
regest_beschrijving Wilhelmus Zadeler van Trajectum draagt over aan Godefridus van Mons een hofstad op Fridigus 
Mons ten overstaan van Johannes van Sanctus Gaugericus en Wilhelmus Veele genaamd Rongheman, schepenen van 
Bruxella.
regest_datering (feria quinta post festum Pasche).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1198). Met de zegels van de beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 3431342 Maart 16
regest_beschrijving Oda Truffijns belooft Johannes Raedmaker op zijn aanmaning 12 pond 4 schellingen te zullen 
betalen, ten overstaan van Wilhelmus Veele genaamd Rongheman en Petrus Oemen, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. Mo CCCo quadragesimo primo Sabatto post Dominicam qua cantatur Letare Jherusalem).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1199). Met de zegels der beide schepenen resp. in groene en bruine was. Met transfix dd. 
1342 Juni 15 (Reg.No. 346).
regest_nummer 3461342 Juni 15
regest_beschrijving Johannes Raedemaker verklaart ten overstaan van Godefridus van Mons en Petrus Oemen, 
schepenen van Bruxella, van amman en schepenen aldaar een vonnis gekregen te hebben van den brief dd. 1342 Maart
16 (Reg.No. 343), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1199). Met geschonden zegels van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 3551343 Maart 21
regest_beschrijving Johannes Deken Johannesz. en zijn zuster Elizabeth dragen, mede voor hun broeder Wilhelmus, 
over aan Wilhelmus Stertoghen Wilhelmusz. de helft van een hofstede bij Frigidus Mons in de straat, waardoor men 
naar den Joedenpoel gaat, ten overstaan van Godefridus van Frigidus Mons en Henricus Labus, schepenen van 
Bruxella.
regest_datering (a.D. Mo CCCo quadragesimo secundo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1200). Met resten van de zegels der beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 3641343 December 4
regest_beschrijving Katherina sBuys geeft aan heer Wilhelmus van Duvenvorde 16 schellingen jaarlijks uit een hofstad 
met huis achter den Joedenpoel, ten overstaan van Gerelmus Wassard en Johannes Labus, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1201). Met geschonden zegels van de beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 3701344 Maart 27
regest_beschrijving De official van Cameracum gelast den priesters van Beata Maria de Capella om proost en convent 
van Frigidus Mons bij Bruxella te excommuniceeren, wanneer zij niet binnen 7 dagen voor hem verschijnen, naar 
aanleiding van hun kwestie met den procurator Henricus de Wamra.
regest_datering (a.D. Mo CCCo Sabatto ante Ramos).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1202). Met rest van het zegel van den oorkonder in bruine was. Met transfix dd. 1344 April 12
(Reg.No. 372). In dorso staat: "Contumacia H. Wamra contra prepositum et conventum Frigidi Montis.
regest_nummer 3721344 April 12
regest_beschrijving Johannes, plebaan van Beata Maria de Capella bij Bruxella, bericht den officiaal van Cameracum, 
dat hij diens bevel dd. 1344 Maart 27 (Reg.No. 370), waardoor deze gestoken is, heeft ten uitvoer gebracht.
regest_datering (feria secunda post Quasimodo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1202). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 3771344 Augustus 25
regest_beschrijving De officiaal van Cameracum gelast de priesters in zijn diocees ervoor te zorgen, dat Johannes 
Gheylinch, pastor van Berchem Sancti Laurentii, aan Gerinus Rose, burger te Bruxella, 21 mud rogge betaalt, die hij 
hem schuldig is door achterstalligheid van 3 mud jaarlijks, die hij hem verkocht heeft.
regest_datering (feria quarta post Bartholomei apostoli).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1203). Het zegel van den officiaal verloren. Met transfix dd. 1344 Augustus 31 (Reg.No. 378).
regest_nummer 3781344 Augustus 31
regest_beschrijving De pastor van Leniacum Sancti Quintini bericht den officiaal van Cameracum, dat hij het bevel dd. 
1344 Augustus 25 (Reg.No. 377), waardoor deze gestoken is, ten uitvoer heeft gebracht.
regest_datering (feria tercia post Decollationem Sancti Johannis Baptiste).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1203). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 371
regest_beschrijving Johannes Quadepape draagt over aan heer Wilhelmus van Duvenvorde, ridder, een hofstad op 
Frigidus Mons bij den Joedenpoel, ten overstaan van Gerelmus Wassard en Johannes Labus, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1204). Met geschonden zegels van de beide schepenen, het eerste in bruine, het weede in 
groene was.
regest_nummer 3821344 December 11
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regest_beschrijving Johannes Quadepape draagt over aan Wilhelmus van Duvenvorde een hofstad naast den 
Joedenpoel ten overstaan van Theodericus Loze en Johannes Goddijn, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1204). De zegels der beide schepenen verloren.
regest_nummer 3851345 April 13
regest_beschrijving Margareta, weduwe van Johannes Cnoeps, geeft haar kinderen Nicholaus, Rodolphus en Yda het 
vruchtgebruik van de helft van een hofstad met huizen boven Frigidus Mons, waarna zij gezamenlijk de hofstad 
hebben overgedragen aan heer Wilhelmus van Duvenvorde, ridder, ten overstaan van Theodericus Loze en Henricus 
de Noed, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1205). Met de zegels van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 3261341 Februari 12
regest_beschrijving Johannes Quadepape draagt over aan Egidius der Nonnen een erf met huizen op Frigidus Mons bij 
den Joedenpoel ten overstaan van Everardus de Huldeberghe en Johannes Clutinc, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. Mo CCCo quadragesimo).
regest_nb Oorspr. in duplo (Inv.No. 1206). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 3801344 November 13
regest_beschrijving Johannes Quadepape, timmerman, draagt over aan Johannes Everardusz. Boete zijn rechten op de
hofstad en huizen bij den Joedenpoel, waarvan thans Egidius der Nonnen de bezitter, en Johannes Boete grondheer is, 
ten overstaan van Gosvinus Hertoghe en Arnoldus tSerarts, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1206). Met de zegels der beide schepenen in bruine was, waarvan het eerste weinig, het 
tweede zeer geschonden.
regest_nummer 3811344 Novembris 22
regest_beschrijving Egidius der Nonnen draagt over aan heer Wilhelmus van Duvenvorde, ridder, een hofstad op 
Frigidus Mons tegenover den Joedenpoel, ten overstaan van Theodericus Loze en Johannes Goddijn, schepenen van 
Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1206). Met de zegels der beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 3881345 Juni 15
regest_beschrijving Petrus Base genaamd Plackere draagt over aan heer Wilhelmus van Duvenvorde, ridder, een 
hofstad naast den Joedenpoel ten overstaan van Franco Rode en Arnoldus ser Arnds, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1206). Met de zegels der beide schepenen, het eerste in groene, het tweede in bruine was.
regest_nummer 4101346 November 14
regest_beschrijving Johannes Everardusz. Boete geeft Johannes van Buren 7 pond 4 penningen jaarlijks uit een hofstad
naast Frigidus Mons bij den Joedenpoel, eertijds toebehoord hebbende aan Johannes Quadepape en waarin Egidius 
der Nonnen placht te wonen; vervolgens 30 schellingen uit een hofstad eveneens bij den Joedenpoel en eertijds 
eigendom van Petrus Plackere en 8 schellingen uit de daaraan grenzende hofstad, ten overstaan van Wilhelmus 
Hertoghe en Wilhelmus Veelle, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1206). Met geschonden zegel van den schepen Wilhelmus Hertoghe in bruine was, dat van 
Wilhelmus Veele verloren.
regest_nummer 4161347 Maart 17
regest_beschrijving Wilhelmus Hertoghe, Johannes Rolibuc, Wilhelmus Veele genaamd Rongheman en Henricus 
Esslen, schepenen van Bruxellae, oorkonden, dat Henricus Cassard, na aanmaning van den amman Johannes de 
Wikett, gerechtelijk verkocht heeft aan Gossuinus van Erpe het huis van Henricus Raet, gelegen naast den stal van den 
heer van Oesterhout, wegens een hem verschuldigd bedrag van 60 gouden schilden.
regest_datering (Sabbato post Domininicam qua cantatur Letare Jherusalem).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1207). Met het zegel van den amman in bruine, die der schepenen in groene was, waarvan 
de eerste twee geschonden.
regest_nummer 5031354 Mei 31
regest_beschrijving Roelof van Daelem belooft heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, dat, wanneer deze 
het met Willem van Oesterhout, Roelof's zwager, eens wordt op de wijze, als hij (Roelof) met Jan van Pollanen en 
Coene van Gaspwaerde is overeengekomen, hij hem zijn woning te Brussel op Coudenberghe, waarin de heer van 
Oesterhout eertijds woonde, geven zal op voorwaarde, dat Jan van Pollanen hem erfelijk met de heerlijkheid Donghen
zal beleenen op dezelfde wijze, als Willem zijn zwager, haar in leen gehad zou hebben en de heer van Oesterhout haar 
hem vermaakt heeft.
regest_datering (op den Sinxen avond).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1208). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 7121376 Augustus 23
regest_beschrijving Godefridus van Dorepe Johannesz. draagt over aan Franco Henricusz den Becker geheeten den 
Scilder een hofstad met huis bij den Lacus Judeorum tegen 14 pond jaarlijks ten overstaan van Egidius de Mol en 
Amelricus Was, schepenen van Bruxella.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1209). Met geschonden zegel van Amelricus Was in groene was, dat van Egidius de Mol 
verloren.
regest_nummer 7231377 September 5
regest_beschrijving Provisors van de huisarmen van de parochie van Beata Gudila te Bruxella, dragen over aan 
Johannes van Alphenen, zoon van Johannes de Volie een hofstad op Frigidus Mons bij den Joedenpoel, ten overstaan 
van Bartholomeus tser Arnts en Johannes Mennen, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1210). Met weinig geschonden zegels van beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 8101392 Januari 25
regest_beschrijving Heinricus Godenoy Heinricusz. draagt over aan Johannes den goudsmid, Johannes Aleyten zoons 
zoon, een hofstad boven den Joedenpoel op Frigidus Mons ten overstaan van Johannes, zoon van Reynerus Tserclaes, 
en Petrus Oemen, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo CCCo nonagesimo primo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1211). Met de zegels van beide schepenen in groene was.
regest_nummer 9311406 Maart 9
regest_beschrijving Johannes Reethens Arnoldusz. draagt over aan Arnoldus de Crumme Henricusz. een hofstad met 
huis op Frigidus Mons bij de nieuwe gracht ten overstaan van Henricus Cassart genaamd Plaetman en Egidius de 
Cliever, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo quinto).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1212). Met de zegels van beide schepenen in groene was, waarvan het eerste weinig, het 
tweede zeer geschonden.
regest_nummer 9591408 November 14
regest_beschrijving Philippus van Vyanen, Willelmus van Mazenzele en Johannes van der Beke, provisores Festivitatis 
Beate Marie in de kerk van St. Nycholaus te Bruxella, dragen over aan Petrus van Epen Arnoldusz. en zijn vrouw, 
Aleydis Gheernouts, de helft van een hofstad met huizen op Frigidus Mons tegen 6 pond jaarlijks ten behoeve van 
genoemde Festivitas ten overstaan van heer Walterus van den Heetvelde, ridder, en Willelmus Casairt geheeten 
Plaetman, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1213). Met de zegels van beide schepenen in groene was.
regest_nummer 9601408 November 14
regest_beschrijving Henricus Henricusz. van Frigidus Mons genaamd Tserhuyghs draagt over aan Petrus van Epen 
Arnoldusz. en zijn vrouw, Aleydis Gheernouts, de helft van een hofstad met huizen op Frigidus Mons ten overstaan van
heer Walterus van den Heetvelde, ridder, en Willelmus Cassairt geheeten Plaetman, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1213). Met de zegels van beide schepenen in groene was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 9671410 Januari 8
regest_beschrijving Heylwigis Zoeten, dochter van Wilhelmus de Neve, verkoopt aan Johannes Vrederics Johannes 
Vredericsz. de helft van twee hofsteden met huizen op Frigidus Mons ten overstaan van heer Johannes van Frigidus 
Mons, ridder, en Johannes de Mol, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo nono).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1214). Met de zegels van beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 9751410 October 20
regest_beschrijving Balduinus Boydensz., Balduinus Jansz. zoon, schoenmaker uit Steenbergen, verkoopt aan 
Johannes Vrederics Johannes Vredericsz. zoon de helft van twee hofsteden met huizen op Frigidus Mons ten overstaan
van heer Willelmus van den Heetvelde Sigerusz., ridder, en Ywannes de Mol, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1214). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 9761410 October 21
regest_beschrijving Johannes Vrederix Johannes Vredericsz. zoon belooft jaarlijks te betalen aan Petrus van Epen, 
natuurlijken zoon van Arnoldus van Epen, en aan Petrus' vrouw, Aleydis Gheernouts, 6 cheinsguldens, waarvoor hij 
twee hofsteden met huizen op Frigidus Mons als pand verbindt, ten overstaan van heer Willelmus van den Heetvelde 
Sigerusz., ridder, en Ywannes de Mol, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1214). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 9901411 October 12
regest_beschrijving Johannes Vrederics Johannes Vredericsz. verkoopt aan Everardus Vredericsz., natuurlijken zoon 
van Johannes Vrederics en Katherina tsDobbeleren, sindsdien diens wettige vrouw, de helft van twee hofsteden met 
huizen op Frigidus Mons, ten overstaan van Franco de Pape en Willelmus van Heerzel, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1214). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 9911411 December 3
regest_beschrijving Petrus van Epenen, natuurlijke zoon van Arnoldus van Epen en Aleydis Gheernouts, thans diens 
vrouw, verkoopen aan Willelmus van Wambeke Egidiusz. 6 cheinsguldens uit twee hofsteden met huizen op Frigidus 
Mons, ten overstaan van heer Nycholaus de Zuaef, ridder, en Willelmus van Heerzel, schepenen van Bruxella.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1214). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 9921411 December 6
regest_beschrijving Everardus Vrederics, natuurlijke zoon van Johannes Vrederics en Katherine tsDobbeleren, 
sindsdien diens wettige echtgenoote, verkoopt aan Aleydis Gheernouts Walterus' dochter, van moederszijde zuster 
van Everardus, en aan haar echtgenoot, Petrus van den Epen genaamd Quateet, de helft van twee hofsteden met 
huizen op Frigidus Mons, ten overstaan van heer Everardus Tserclaes, ridder, en Franco de Pape, schepenen van 
Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1214). Met de zegels der beide schepenen in groene was. In dorso staat: "Van den VI guldens
van Vrerix".
regest_nummer 9641409 Augustus 31
regest_beschrijving Egidius van Malle genaamd Hoenremengher Johannesz. en Johannes van der couteren genaamd 
Couterman Henricusz., provisors van de fabriek van de kerk van O.L.V. op den Zabulus, verkoopen aan Nycholaus de 
Huesselingen genaamd van Gryspar Jacobusz. een hofstede met huis op Frigidus Mons bij den Juedenpoel, ten 
overstaan van Johannes Mennen en Philippus van Kesterbeke, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1215). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 9931411 December 7
regest_beschrijving Nycolaus van Huesselingen genaamd van Gryspar Jacobusz. verkoopt aan Johannes de Dorre 
Zibertusz. een hofstad met huis op Frigidus Mons bij den Juedenpoel, ten overstaan van Franco de Pape en Willelmus 
van Heerzel, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1215). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 14201440 Maart 2
regest_beschrijving Petrus Bisscop Henricusz. geeft Egidius van Lovanium Arnoldusz. ½ goudgulden genaamd 
cheinsgulden jaarlijks uit een huis buiten de poort van Frigidus Mons, ten overstaan van Johannes Esselen en Egidius 
van Cobbenbosch, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo tricesimonono).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1216). Met rest van het zegel van den eersten schepen in groene was; dat van den tweeden 
verloren.
regest_nummer 16141449 Maart 14
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Brussel oorkonden, dat Claes van Eyndevelde Henrick den 
Cuper heeft gemachtigd om voor hem te innen, hetgeen Griffioen van Massemine hem schuldig is.
regest_datering (dusent vierhondert ende achtenveertich na costume van scriven in den Hove van Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1217). Met geschonden zegel ten zaken van de stad in groene was.
regest_nummer 14721442 October 13
regest_beschrijving Deken en kapittel van St. Gudila te Bruxellae, veroorloven Otto Coci, priester van de kapelanie op 
het altaar van de Drie Koningen op het oxaal, aan Johannes Mychelet Fueldi 20 schellingen jaarlijks, die de kapelanie 
heeft uit een hofstede met huis bij den Joedenpoel, te verkoopen ten behoeve van de kapelanie.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1450 Juli 10 (Reg.No. 1636).
regest_nummer 16361450 Juli 10
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raden van Bruxellae geven vidimus van den brief dd. 1442 October 
13 (Reg.No. 1472).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1218). Het zegel ten zaken van Brussel verloren. In dorso: "Philippus dictus de Mes coadjutor
custodis jocalium et clenodiorum domini ducis Burgundie etc.".
regest_nummer 14031439 Juni 15
regest_beschrijving Everardus van Houbraken Rumoldusz., draagt over aan Johannes Mychelot Fuelle Petrusz. en 
Jacobus Maes Florenciusz. de helft van een erf met huis met prieel met een weg daarheen, breed 3 voet, en met een 
doorgang onder den zolder van Egidius van Condeyt en de helft van een halven muur op Frigidus Mons bij den 
Joedenpoel, de helft van een leeg erf bij de plaats geheeten "Achter den Joedenpoel"; de helft van een erf met huis bij 
den Joedenpoel, en de helft van een leeg erf, waarop huizen plachten te staan bij den put, geheeten de Joedenpoel, 
ten overstaan van Egidius Coele en Willelmus van Mons, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1450 Juli 10 (Reg.No. 1637).
regest_nummer 14341440 Augustus 26
regest_beschrijving Jacobus Maes Florenciusz. verkoopt aan Johannes Mychelot Fuelle Petrusz. de helft van de helft 
van een erf met huis met prieel met een weg daarheen, breed 3 voet, op Frigidus Mons in Bruxella bij den Joedenpoel, 
met een doorgang onder den zolder van Egidius van Condeyt en de helft van de helft van een halven muur; de helft 
van de helft van een leeg erf bij de plaats geheeten "Achter den Joedenpoel" en de helft van de helft van een leeg erf, 
waarop huizen plachten te staan bij den put, geheeten de Joedenpoel, ten overstaan van Johannes van Zeebroeck en 
Henricus Heenkenshoet, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1450 Juli 10 (Reg.No. 1637).
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regest_nummer 14701442 April 6
regest_beschrijving Gerelmus van den Heetvelde, Johannes Walterusz. van der Noet, Johannes Mychaelusz. van den 
Horicke en Johannes de Kegel, schepenen van Bruxella, wijzen Johannes Mychelet Fueldi Petrusz., op aanmaning van 
den amman, een erf met huis Frigidus Mons bij den Joedenpoel toe, wegens het niet betalen van den hem 
toekomenden cijns daaruit.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1450 Juli 10 (Reg.No. 1637).
regest_nummer 14711442 Augustus 9
regest_beschrijving Wouter Magnus en Jan Machielsz. van den Horicke, schepenen van Bruessel, oorkonden, dat Jan 
Mychelot Fueldy Petersz. en de kinderen van wijlen Arnt van Houbraken Rombouts bij loting hebben verdeeld de 
goederen van Rombout van Houbraken, waarvan Jan Mychelot de helft gekocht heeft van Everaert van Houbraeken 
Rombouts en Arnts kinderen de andere helft van hun vader geërfd hebben, zóó dat Jan Mychelot heeft gekregen een 
hofstede en huis met plaats, waar een prieel placht te staan, met een weg daarheen, breed 3 voet, en een doorweg 
onder den zolder van wijlen Gielijs van Condeyt op Coudenberch bij den Joedenpoel benevens een leeg erf met stal bij 
de plaats geheeten "Achter den Joedenpoel".
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1450 Juli 10 (Reg.No. 1637).
regest_nummer 14731442 October 20
regest_beschrijving Otto de Cock, priester, kapelaan van de kapelanie van de Drie Koningen op het oxaal in de St. 
Gudila te Bruxella, verkoopt aan Johannes Mychelet Fueldi Petrusz. 20 schellingen jaarlijks uit een erf met huis op 
Frigidus Mons bij den Joedenpoel, ten overstaan van Johannes Walterusz. van der Noet en Egidius van den Wickele, 
schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1450 Juli 10 (Reg.No. 1637).
regest_nummer 15371446 November 6
regest_beschrijving Wilhelmus Feyteman genaamd Bourgoingnon Philippusz. geeft aan Johannes Mychelot Fuelle 
Petrusz. een bakhuis met kelder bij den lacus Judorum tegen 2 pond 17 schellingen jaarlijks, losbaar met den penning 
18, ten overstaan van Egidius Gossvini van Cothem en Johannes Johannesz. Taye, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1450 Juli 10 (Reg.No. 1637).
regest_nummer 16211449 October 17
regest_beschrijving Willem de Pape en Jan Jansz. van der Noet, schepenen van Bruessel, oorkonden, dat Jan Mychelot 
den cijns, dien hij de kinderen van Aert van Houbraken Rombouts schuldig was uit de goederen, hem bij de loting op 9 
Augustus 1442 toegevallen (zie Reg.No. 1471), heeft afgelost.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1450 Juli 10 (Reg.No. 1637).
regest_nummer 16221449 October 17
regest_beschrijving Emondus en Johannes van Houbraken Rombouts, zoons van Arnoldus van Houbraken Rombouts, 
voor zichzelf en voor Reynerus, Arnoldus en Katherina, hun broeders en zuster, verkoopen aan Johannes Mychelot 
Fueldy Petrusz. een erf met stal op Frigidus Mons achter den Joedenpoel in de straat, die naar het klooster van de 
Camera gaat, ten overstaan van Wilhelmus de Pape en Johannes Johannesz. van der Noet, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1450 Juli 10 (Reg.No. 1637).
regest_nummer 16371450 Juli 10
regest_beschrijving Amelricus Was en Laurentius van der Noet, schepenen van Bruxella, geven vidimus van de brieven 
dd. 1439 Juni 15, 1440 Augustus 26, 1442 April 6, Augustus 9 en October 20, 1446 November 6 en 1449 October 17 (bis) 
(Reg. Nos. 1403, 1434, 1470, 1471, 1473, 1537, 1621 en 1622).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1218). De zegels van beide schepenen verloren.
regest_nummer 4481349 Maart 24
regest_beschrijving Leonius van Huldeberghe, Henricus Heenkenshoot, Johannes Vederman en Johannes Fraybaert, 
schepenen van Bruxella, oorkonden, dat Franco van den Bogarde de goederen van Johannes Buys, voor zoover hem 
die bij vonnis van amman en schepenen wegens schulden waren toegewezen, nl. een hofstede met huizen op Frigidus 
Mons bij den Joedenpoel, verkocht heeft aan Theodericus van Os, wisselaar.
regest_datering (a.D. Mo CCCo quadragesimo octavo).
regest_nb Afschrift op perkament (Inv.No. 1219).
regest_nummer 16651452 Februari 1
regest_beschrijving Jacobus Barbe Reynaldusz. en zijn vrouw Christina Diederix verkoopen aan Nychasius van Puteus, 
proost van Bethunia, raad en eersten kapelaan van den hertog van Burgundia en Brabantia, twee hofsteden met 
huizen op Frigidus Mons in Bruxella bij den Juedenpoel naast het huis van den jonker van Nassouw, ten overstaan van 
Egidius Gosvinusz. van Cothem en Robertus de Loeze, schepenen van Bruxella.
regest_datering (millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1219). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 5091354 September 23
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regest_beschrijving Theodericus van Os, wisselaar, verkoopt aan zijn zoon Hermannes, Johannes de Alneto en 
Rodulphus Truden een hofstede met huizen op Frigidus Mons bij den Juedenpoel, ten overstaan van Wilhelmus 
Hertewijc en Renerus Oemen, schepenen in Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1452 Februari 10 (Reg.No. 1666).
regest_nummer 5911360 Juni 19
regest_beschrijving Hermannus van Os verkoopt aan Johannes Cranenschenkel 1∕3 van een hofstede met huis op 
Frigidus Mons, ten overstaan van Franco van der Crommercammen jr. en Franco Oemen, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1452 Februari 10 (Reg.No. 1666).
regest_nummer 10571417 Mei 2
regest_beschrijving Romuldus van der Elst, zoon van Johannes en van Maria van Os, verkoopt aan Philippus van den 
Broeke, zoon van Wilhelmus en van zijn zuster Maria van der Elst, zijn aandeel in een hofstede met huis op Frigidus 
Mons in Bruxella bij den Juedenpoel, ten overstaan van Johannes Florentiusz. van Frigidus Mons en Johannes van 
Habbeke, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1452 Februari 10 (Reg.No. 1666).
regest_nummer 10691418 Mei 9
regest_beschrijving Philippus van den Broeke, zoon van Wilhelmus en van diens vrouw Maria van der Elst, verkoopt 
aan Johannes van Os Hermansz. de helft van een hofstede met huizen bij Frigidus Mons in Bruxella bij den Juedenpoel,
ten overstaan van Franco de Pape en Symon van Ophem, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1452 Februari 10 (Reg.No. 1666).
regest_nummer 11161421 Maart 3
regest_beschrijving Johannes Verfloeren genaamd Cranenschenkel Franco's zoon verkoopt aan Johannes Hermannusz.
van Os genaamd Herman Tynnepotghietersz. 1∕3 van een hofstede met huizen bij den Juedenpoel op Frigidus Mons ten
overstaan van Johannes Taye en Bartholomeeus Tseraerts, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo vicesimo).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1452 Februari 10 (Reg.No. 1666).
regest_nummer 12211426 Augustus 3
regest_beschrijving Margareta van den Bossche Johannes'dochter, weduwe van Wilhelmus van der Haghedocht, en 
haar zoon Johannes, goudsmid, verkoopen aan Petrus van der Haghen Matheusz., secretaris van den hertog van 
Brabantia, een hofstede met huizen op Frigidus Mons in Bruxella bij den Juedenpoel naast het huis van den jonker van 
Nassouwe, ten overstaan van Symon van Ophem en Johannes Johannesz. Taye, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1452 Februari 10 (Reg.No. 1666).
regest_nummer 12221426 September 3
regest_beschrijving Johannes van Os Hermannusz. genaamd Herman Tennenpotghietersz. verkoopt aan Petrus van 
der Hagen Matheusz., secretaris van den hertog van Brabantia, een hofstede met huis op Frigidus Mons in Bruxella bij 
den Juedenpoel, ten overstaan van Godefridus Mennen en Johannes van Careloe, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1452 Februari 10 (Reg.No. 1666).
regest_nummer 13071432 December 25
regest_beschrijving Petrus van der Hagen Matheusz. verkoopt aan Jacobus Barbe Reynaldusz. twee hofsteden met 
huizen op Frigidus Mons in Bruxella bij den Juedenpoel naast het huis van den jonker van Nassouw, ten overstaan van 
Johannes van Frigidus Mons genaamd Rolibuck en Walterus de Leeu, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1452 Februari 10 (Reg.No. 1666).
regest_nummer 16661452 Februari 10
regest_beschrijving Robertus de Loeze en Johannes Spijsken, schepenen van Bruxella, geven vidimus van de brieven 
dd. 1354 September 23, 1360 Juni 19, 1417 Mei 2, 1418 Mei 9, 1421 Maart 3, 1426 Augustus 3 en September 3 en 1423 
December 25 (Reg. Nos. 509, 591, 1057, 1069, 1116, 1221, 1222 en 1307).
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1219). Met de zegels van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 17001454 Augustus 9
regest_beschrijving Mr. Nychasius van Puteus, proost van de kerken van Trajectum en Bethunia, raad en eerste 
kapelaan van den hertog van Burgundia en Brabantia, verkoopt aan Wilhelmus de Heyden alias van Zeyne en diens 
vrouw Katherina van Ronst twee hofsteden met huizen op Frigidus Mons in Bruxella bij den Joedenpoel naast het huis 
van den jonker van Nassouw, ten overstaan van heer Johannes van der Meeren van Steertbeke, ridder, en Johannes 
Meerte, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1219). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 17421456 Juni 11
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regest_beschrijving Wilhelmus de Heyden alias van Zeyne en zijn vrouw, Katharina van Ronst, verkoopen aan mr. 
Nychasius van Puteus, proost van de kerken te Trajectum en te Bethunia, raad en eersten kapelaan van den hertog van
Burgundia en Brabancia, twee hofsteden met huizen op Frigidus Mons te Bruxella bij den Joedenpoel naast het huis 
van den jonker van Nassouw, ten overstaan van Johannes van Blitterswijk en Petrus Pypenpoy, schepenen van 
Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1219). Met de zegels der beide schepenen in groene was, weinig geschonden.
regest_nummer 17551456 December 15
regest_beschrijving Mr. Nychasius van Puteus, proost van de kerken te Trajectum en te Bethunia, raad en eerste 
kapelaan van den hertog van Burgundia en Brabantia, verkoopt aan Constantinus genaamd Constans Brewe van 
Langbroeck Hendricusz., kanunnik van St. Servacius te Trajectum, twee hofsteden met huizen op Frigidus Mons in 
Bruxella bij den Joedenpoel naast het huis van den jonker van Nassouw, ten overstaan van Johannes Wilhelmusz. van 
den Heetvelde en Johannes van Zeebroeck, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1219). Met de zegels der beide schepenen in groene was, waarvan het laatste een weinig 
geschonden.
regest_nummer 18871465 Maart 29
regest_beschrijving Jan Jansz. Caron, eigenaar van een erf met huis op Coudenberch tegenover den Joedenpoel, 
vergunt Costen, geheeten Constans Breeu, kanunnik, om de balken van diens nieuw te bouwen huis in zijn gevel te 
ankeren, en treft een overeenkomst met hem over afvoer van regenwater, het bouwen van een gemeenschappelijken 
muur enz., ten overstaan van Jan van Ophem en Jan Schat, schepenen van Bruessel.
regest_datering (duysent vierhondert ende vierentsestich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1219). Met de zegels der beide schepenen, het eerste in groene, het tweede in bruine was.
regest_nummer 20841481 October 24
regest_beschrijving Henricus Breeu Johannesz., zijn zuster Gertrudis, vrouw van Sybertus Aertsz. van Gorchem, en de 
executeurs van het testament van hun grootvader Constantinus genaamd Constans Breeu, verkoopen aan Ingelbertus,
graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, twee hofsteden met huizen op Frigidus Mons in Bruxella bij den 
Juedenpoel naast diens huis, ten overstaan van Johannes Ingelbertusz. van der Noot en Jacobus de Houwert, 
schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1219). Het zegel van den eersten schepen verloren, dat van den tweeden in bruine was.
regest_nummer 7501382 Maart 10
regest_beschrijving Godefridus van Sanctus Gaugericus Johannesz. transporteert aan Heylwich, dochter van 
Godefridus' broeder Johannes, 20 schellingen toursche grooten uit het huis, geheeten de herberg van Mons, te 
aanvaarden na overlijden van Godefridus en zijn echtgenoote Katherina van Ossegem.
regest_datering (a.D. millesimo tricentesimo octuagesimo primo).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1484 Augustus 31 (Reg.No. 2121).
regest_nummer 9131404 April 23
regest_beschrijving Johannes de Blick Godefridusz. verkoopt aan Egidius Gossvinusz. de Groote en diens zoon mr. 
Johannes, licentiaat in de rechten en raad van Philippus, hertog van Burgundia en Brabantia, de helft van het huis, 
geheeten de Herberg van Mons aan den Steenwech, benevens de helft van een hofstad en een kelder, wat eertijds 
twee huizen waren, en de helft van een "anterior pars", Voirvanck geheeten, ten overstaan van Wilhelmus uter Grecht 
en Johannes Johannesz. van der Noot, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1484 Augustus 31 (Reg.No. 2121).
regest_nummer 9431407 Augustus 16
regest_beschrijving Ingelbertus Boydens, natuurlijke zoon van Johannes, verkoopt aan Elisabeth Sarys Johannes' 
dochter, weduwe van Johannes Boydens, de helft van een erf met twee huizen en een stal boven het huis, geheeten 
tsCantersteen, aan den Steenwech tusschen het huis van wijlen Johannes van Polanen, heer van de Leck en Breda, en 
dat van Godefridus van Mons, behoudens eenige cijnzen, en vervolgens de helft van een "anterior pars" der genoemde
goederen, Voirvanck geheeten, ten overstaan van Wilhelmus van Kesterbeke en Daniel Meerte schepenen van 
Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1484 Augustus 31 (Reg.No. 2121).
regest_nummer 9441407 Augustus 16
regest_beschrijving Katherina 'sBudeleeren, dochter van Johannes Budeleer, weduwe van Wilhelmus van Bogairden, 
verkoopt aan Elizabeth Sarijs Johannes'dochter, weduwe van Johannes Boydens, de helft van een erf met twee huizen 
en een stal benevens de helft van een "anterior pars" dier goederen, Voirvanck geheeten, gelegen boven het huis, 
geheeten ts Cantersteen, aan den Steenwech tusschen het huis van wijlen Johannes van Polanen, heer van de Leck en 
Breda, en dat van Godefridus van Mons, behoudens verschillende cijnzen, ten overstaan van Wilhelmus van 
Kesterbeke en Daniel Meerte, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1484 Augustus 31 (Reg.No. 2121).
regest_nummer 10131414 Mei 4
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regest_beschrijving Gerardus de Cockelberge, amman, en Wilhelmus de Pape en Henricus Johannesz. Clueting, 
schepenen van Bruxella, wijzen Katherina en Margareta van Cobbenbosch mede voor hun broeder Egidius, het huis, 
geheeten de Herberg van Mons, toe, wegens achterstalligen cijns daaruit.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1484 Augustus 31 (Reg.No. 2121).
regest_nummer 10341415 Mei 23
regest_beschrijving Schepenen van Bruxella oorkonden, dat zij, op aanmaning van den amman, Katherina, Margareta 
en Egidius van Cobbenbosch in het bezit hebben gesteld van het huis, geheeten de Herberg van Mons, wegens niet 
betaalden cijns.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1484 Augustus 31 (Reg.No. 2121).
regest_nummer 10391415 Juli 24
regest_beschrijving Egidius, Katherina en Margareta, kinderen van Henricus van Cobbenbosch, geven aan Johannes 
Johannesz. van Sanctus Gaugericus het huis, geheeten de Herberg van Mons, tegen 10 gouden kronen jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1484 Augustus 31 (Reg.No. 2121).
regest_nummer 10551417 Maart 2
regest_beschrijving Elisabeth Sarijs Johannes'dochter, weduwe van Johannes Boydens, verkoopt aan Wilhelmus de 
Monte Ghiselbertusz. een hofstad met twee huizen en een stal boven het tsCantersteen aan den Steenwech, met een 
"anterior pars" dier perceelen, "voirvanck" geheeten, ten overstaan van Johannes Gerelmusz. van der Noot en 
Arnoldus de Pede, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo sextodecimo).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1484 Augustus 31 (Reg.No. 2121).
regest_nummer 13641437 Juni 12
regest_beschrijving Katherina de Moriassairt, vrouwe van Orbais en Lymale, dochter van Arnoldus, ridder, weduwe van
Wilhelmus van Mons, en haar echtgenoot Costinus van Grimbergen, heer van Aa en Hogensteyne, verkoopen aan 
Johannes de Blick Godefridusz., de helft van een huis met erf en bijbehoorende gebouwen, genaamd "de Herberg van 
Mons", aan den Steenwech, ten overstaan van Jacobus Taeye en Reynerus van den Steene genaamd van Assche, 
schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1484 Augustus 31 (Reg.No. 2121).
regest_nummer 14861443 September 25
regest_beschrijving Elisabeth van den Berghe Wilhelmus' dochter en haar echtgenoot Arnoldus van Geldenaken 
Arnoldusz. verkoopen aan Egidius de Groote Gosvinusz. en mr. Johannes tsGrooten, diens zoon, licentiaat in de 
rechten en raad van Philippus, hertog van Burgundia en Brabantia, ¼ van het huis, geheeten de herberg van Mons aan 
den Steenwech en van een hofstad en kelder, wat eertijds twee huizen waren met een bijbehoorende "anterior pars", 
"voirvanck" geheeten, ten overstaan van Wilhelmus van Mons en Anthonius van den Bossche, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1484 Augustus 31 (Reg.No. 2121).
regest_nummer 14921444 Februari 5
regest_beschrijving Katherina van den Berghe Wilhelmus' dochter en haar echtgenoot Henricus van den Borchoven 
verkoopen aan Egidius de Groote Gosvinusz. en aan mr. Johannes, diens zoon, licentiaat in de rechten en raad van 
Philippus, hertog van Burgundia en Brabantia, ¼ van het huis, geheeten de Herberg van Mons aan den Steenwech en 
¼ van een hofstad en kelder, wat eertijds twee huizen waren met een "anterior pars", "voirvanck" geheeten, ten 
overstaan van Anthonius van Herzele en Johannes Johannesz. van der Noot, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1484 Augustus 31 (Reg.No. 2121).
regest_nummer 15251446 Augustus 2
regest_beschrijving Egidius en Margareta van Cobbenbosch, kinderen van Henricus, en Johannes Bake, echtgenoot 
van Margareta, verkoopen aan mr. Johannes de Groote Egidiusz., raad van Philippus, hertog van Burgundia en 
Brabantia, 10 fransche kronen uit het huis, geheeten de Herberg van Mons, aan den Steenwech, ten overstaan van 
Egidius Gosvinusz. van Cotthem en Johannes Johannesz. Taye, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1484 Augustus 31 (Reg.No. 2121).
regest_nummer 21211484 Augustus 31
regest_beschrijving Adrianus van Ascha en Jacoub Pipenpoy, schepenen van Bruxella geven vidimus van de brieven dd.
1382 Maart 10 (Reg.No. 750), 1404 April 23 (Reg.No. 913), 1407 Augustus 16 (Reg. Nos. 943 en 944), 1414 Mei 4 (Reg.No. 
1013), 1415 Mei 23 en Juli 24 (Reg. Nos. 1034 en 1939), 1417 Maart 2 (Reg.No. 1055), 1437 Juni 12 (Reg.No. 1364), 1443 
September 25 (Reg.No. 1486), 1444 Februari 5 (Reg.No. 1491) en 1446 Augustus 2 (Reg.No. 1525).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1220). Het zegel van Adrianus van Ascha verloren, dat van Jacobus van Pipenpoy in bruine 
was en weinig geschonden.
regest_nummer 21221484 Augustus 31
regest_beschrijving Adrianus van Ascha en Jacobus Pipenpoy, schepenen van Bruxella, geven vidimus van den brief dd.
1480 December 16 (Reg.No. 2075).
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regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1220). De zegels van beide schepenen verloren.
regest_nummer 20751480 December 16
regest_beschrijving Jan van Heenvliet, ridder, en Jan Pipenpoy, schepenen van Bruessel, oorkonden, dat mr. Kaerle de 
Groote mr. Jansz., raad en meester van de rekesten van den hertog van Oisterijck, Bourgoignen en Brabant eener-, en 
Adriaen van Assche, mede voor zijn kinderen, wier moeder, Johanna sGrooten, een zuster van Kaerle was, de 
nagelaten goederen van mr. Jan de Groot verdeeld hebben, waarbij mr. Kaerle o.a. heeft ontvangen het huis, geheeten
de Herberg van Mons, aan den Steenwech boven tScantersteen en een huis, gelegen tusschen het vorige en de 
Herberg van Nassouw.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1484 Augustus 31 (Reg.No. 2122).
regest_nummer 21231484 Augustus 31
regest_beschrijving Mr. Karolus de Groote Johannesz., licentiaat in de rechten, kanselier van Brabantia, verkoopt aan 
Johannes van Elselaer Johannesz. het huis de Herberg van Mons aan den Steenwech boven het huis tsCantersteen 
tusschen den Hasendans en de erfgenamen van Rogerus van der Weyden, schilder, voorts een hofstad en een kelder 
met een huis, waar eertijds twee huizen waren, grenzende aan de Herberg van de Leck, die eigendom is van den graaf 
van Nassouw, en tenslotte een "anterior pars of voirvanck", behoorende tot laatstgenoemd goed, ten overstaan van 
Adrianus van Ascha en Jacobus Pipenpoy, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1220). Met het zegel van Adrianus van Ascha in bruine was, dat van Jacobus Pipenpoy 
verloren.
regest_nummer 21281484 October 19
regest_beschrijving Cornelius van Brouheze Rutgherusz. belooft Johannes van Elselaer Johannesz. voor den laatsten 
Augustus e.k. 45 pond te geven, die hij hem schuldig is wegens den koop van de Herberg van Mons, ten overstaan van 
Ingelbertus van Aelst en Jacobus Pipenpoy, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1220). Met zegel van Ingelbertus van Aelst in bruine was, dat van Jacobus Pipenpoy 
verloren.
regest_nummer 21341485 September 10
regest_beschrijving Johannes van Elselair Johannesz. verkoopt aan Johannes Laurentiusz. Proefst het huis, genaamd 
de Herberg van Mons, aan den Steenwech, een erf met een kelder en een huis, grenzende aan de Herberg van de Leck, 
toebehoorende aan den graaf van Nassouw, en tenslotte een "anterior pars geheeten voirvanck", behoorende tot 
laatstgenoemd erf met kelder en huis, ten overstaan van Daniel Tserclaes en Petrus Brau, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1220). Met rest van het zegel van Daniel Tserclaes, dat van Petrus Brau geschonden, beide in
bruine was.
regest_nummer 22111492 Januari 14
regest_beschrijving Johannes de Proefst Laurentiusz. verkoopt aan Ingelbertus, graaf van Nassouw en Vyanen etc., het
huis, geheeten de Herberg van Mons, gelegen boven het huis, geheeten tsCantersteen aan den Steenwech, een erf en 
kelder met huis, grenzende aan de Herberg van der Leck, die aan den graaf van Nassauw toebehoort, en een daarbij 
behoorende "anterior pars of voervanck", ten overstaan van Petrus Brau en Martinus Spijsken, schepenen van 
Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo nonagesimo primo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1220). Met afgesloten en geschonden zegels van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 22151492 Maart 14
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Bruessel oorkonden, dat zij, op verzoek van de 
executeurs-testamentair van Jan Elselaer, inzage hebben genomen van eenige quitanties, onder hen berustende in 
sequester tusschen Anthonis le Flament, secretaris van den hertog eener-, en de mombers van de kinderen van Karel 
de Groote anderzijds, sprekende van 4 kroonen en 6 philippusrijders en van 1 cheynsgulden, die de Broederschap van 
Sinte Loeys erfelijk heeft uit de Herberg van Mons, en eenige gecasseerde brieven, sprekende te zamen van 7 
cheynsguldens voor verschillende personen, gevestigd op hetzelfde huis.
regest_datering (duysent vierhondert ende eenentnegentich na style van Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1220). Met afgesleten zegel ten zaken van de stad Brussel in bruine was.
regest_nummer 22101491 December 20
regest_beschrijving Henricus de Mol Johannesz. als voogd van zijn vrouw Johanna van der Noot, wordt door Henricus 
van den Nuwenhove, stadhouder van den amman van Bruxella, Martinus Spijsken en Egidius van Aelst, schepenen 
aldaar, in het bezit gesteld van een huis met bijbehooren op Frigidus Mons in de Gruenstraat, achter uitkomende tegen
den ouden muur van Bruxella, wegens achterstalligen cijns.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1221). Met geschonden zegels der beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 22171492 April 13
regest_beschrijving Johannes van Buyssegem, Amelricus Was, Petrus Brau en Martinus Spijsken, schepenen van 
Bruxella, oorkonden, dat Henricus de Mol als voogd van zijn vrouw Johanna van der Noot door amman en schepenen 
is toegewezen een huis met bijbehooren op Frigidus Mons in de Gruenstraat, achter uitkomende tegen den ouden 
muur van Bruxella, wanneer de achterstallige cijns daaruit niet binnen 12 weken betaald is.
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regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo nonagesimo primo ante Pascha).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1221). Met de zegels der eerste drie schepenen in bruine was, waarvan het derde zeer 
geschonden, dat van den vierden schepen verloren.
regest_nummer 22301493 September 27
regest_beschrijving Johanna, dochter van heer Walterus van der Noot, ridder, en haar echtgenoot, Henricus de Mol, 
verkoopen aan Engelbertus, graaf van Nassou en Vianden, heer van Breda, een huis met bijbehooren op Frigidus Mons
in de Gruenstraat en uitkomende op den ouden muur van Bruxella, ten overstaan van Walterus de Carilo en mr. 
Johannes de Kegel, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1221). Het zegel van den eersten schepen verloren, dat van den tweeden in groene was en 
geschonden.
regest_nummer 22621496 Januari 26
regest_beschrijving Heer Philippus van der Eycken Petrusz., ridder, heer van Loppoignen, Grambays etc., draagt over 
aan Henricus, Philippa en Johanna, kinderen van hem en wijlen zijn vrouw Jacoba van Wittham, de helft van twee 
hofsteden op Frigidus Mons, waarna heer Philippus voor de eene, en zijn kinderen voor de andere helft, de beide 
hofsteden, die, tot één vereenigd, te midden van de goederen van wijlen de hertogin van Gelre liggen, overdragen aan 
Engelbertus, graaf van Nassouw, heer van Breda, Grimbergen etc., ten overstaan van Johannes van der Straten 
genaamd in Buedegem en Johannes van Coudenberge genaamd Rolibuc, schepenen van Bruxella.
regest_datering (millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1222). Met geschonden zegel van Johannes van Straten en rest van dat van Johannes 
Rolibuc in bruine was.
regest_nummer 23071498 November 24
regest_beschrijving Willem Faitteman Petersz., Goedele, dochter van Peters broeder Symoen en haar man Hubrecht 
Hermans benevens Ysebrant, Joerijs en Margriete, haar broeders en zuster, verkoopen aan heer Engelbrecht, graaf van 
Nassouw en Vianden, heer van Breda, Grijmbergen enz., 2/3 van een hofstad met huizen en met twee plaatsen bij den 
Joedenpoel, strekkende tot aan de Gruenstraat, en voorts van een plaats, lang 23 en breed 17½ voet, op Coudenberch 
in Bruessel op den hoek van een straatje, waar de Joedenpoel placht te staan, ten overstaan van Anthoenijs Spijsken 
en Anthoenijs van der Noot, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1223). Met zegel van Anthonijs Spijsken in groene was, dat van Anthonijs van der Noot 
verloren. In dorso: "Van Loys Poirtiers huysen".
regest_nummer 15361446 November 5
regest_beschrijving Johannes Mychelot geheeten Feulle Petrusz. draagt over aan Wilhelmus Faiteman geheeten 
Bourgoingnon Philippusz. de hofsteden met huizen en toebehooren bij den lacus Judeorum en de Gruenstraat, ten 
overstaan van Egidius Gosvinusz. van Cothem en Johannes Johannesz. Taye, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1498 November 24 (Reg.No. 2308).
regest_nummer 18481462 Juni 15
regest_beschrijving Vrancke tser Jacops van den Poele, Jan van Ophem en Jan Obrechts de Bot, rentmeesters van 
Bruessel, geven Willem Faiteman geheeten Bourgoingnon Philipsz. en zijn vrouw, Marie van Huffle Lievens dochter, 
een plaats, lang 23 en breed 17½ voet op Coudenberch op den hoek van een straatje, waar de Joedenpoel placht te 
zijn, tegen twee oude groote tournooizen jaarlijks, op voorwaarde, dat zij er binnen het jaar een huis op zullen laten 
bouwen.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1498 November 24 (Reg.No. 2308).
regest_nummer 23081498 November 24
regest_beschrijving Anthonius Spijsken en Anthonius van der Noot, schepenen van Bruxella, geven vidimus van de 
brieven dd. 1446 November 5 en 1462 Juni 15 (Reg. Nos. 1536 en 1848).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1223). Met geschonden zegel van den eersten en rest van dat van den tweeden schepen in 
groene was.
regest_nummer 23191499 April 24
regest_beschrijving Karolus, bastaard van Borbonium, ridder, heer van Lavedanum en van de baronieën de Calidis 
Aquis en Malause, raad en kamerling van den koning en drost van Tholosa en Albi, oorkondt, dat Philippus Faytement,
advocaat en raad in zijn Hof, ten overstaan van notarissen, zijn zoon Guillermus, student in de rechten te Tholosa, en 
Rombaudus van Helmont, beide aldaar woonachtig, heeft gemachtigd om voor hem op te treden in zake het beheer 
van zijn goederen in zijn geboortestad Bruxella.
regest_datering (Tholose).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1499 Juni 4 (Reg.No. 2328).
regest_nummer 23281499 Juni 4
regest_beschrijving Schepenen en raden van Bruxella geven vidimus van den brief dd. 1499 April 24 (Reg.No. 2319).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1223). Met rest van het zegel ten zaken in bruine was.
regest_nummer 7861388 Februari 25
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regest_beschrijving Johannes Moreel, priester, draagt over aan Guidetus, genaamd Wydet Busschet de Kyer, uit 
Pedemons in Lombardie een hofstad met huis bij den Joedenpoel met uitgang in de straat tegenover de herberg van 
Ghelder, ten overstaan van Egidius de Hertoghe en Egidius de Weert, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo CCCmo octuagesimo septimo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1224). Met weinig geschonden zegels van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 8661399 Mei 12
regest_beschrijving Guidetus, genaamd Widet Busschet de Kyer, uit Pedemons in Lombardie, draagt over aan 
Machtildis, genaamd ver Hese, dochter van Henricus de Les en vrouw van Gerardus de Vos, genaamd Spaengaert, een 
hofstad met huis bij den Joedenpoel met uitgang in de straat aldaar tegenover de herberg van Gelre, ten overstaan 
van Gerardus de Huldeberge en Johannes de Mol, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1224). Met weinig geschonden zegel van Johannes de Mol in groene was; dat van Gerardus 
de Huldeberge verloren.
regest_nummer 22781497 Maart 14
regest_beschrijving Dierick de Scuppere, kuiper, en Peeter van Coeninxloe, schilder, provisor van de huisarmen van St. 
Jacop op Coudenberch in Bruessel, dragen over aan Robbrecht de Dorre, geheeten van Berlekem Sybrechtsz., een 
hofstede met huis op den Joedenpoel, ten overstaan van Philip van den Heetvelde en Ingebrecht Frenier, schepenen 
van Bruessel.
regest_datering (duysent vierhondert sesse ende negentich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1224). Met de zegels van beide schepenen in groene was, het eerste geschonden.
regest_nummer 22821497 Juni 15
regest_beschrijving Sybrecht de Dorre, geheeten van Berlekem Jansz., draagt over aan Robbrecht de Dorre van 
Berlekem, zijn zoon, een hofstad met huis, geheeten den Beer, boven den Joedenpoel op Coudenberch in Bruessel ten 
overstaan van Amelrick Was en Gielijs van Aelst, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1224). Met rest van het zegel van den eersten, en geschonden zegel van den tweeden 
schepen in groene was.
regest_nummer 20571479 Mei 11
regest_beschrijving Sybrecht de Dorre van Beerlekem Jansz., belooft jaarlijks te betalen aan Jan de Vriese Gielijsz. 3 
peters, gevestigd op zijn hofstad met huis, geheeten den Beer, gelegen op Coudenberch in Bruessel boven den 
Joedenpoel, losbaar met den penning 18, ten overstaan van Jan Jansz. van der Noot en Cornelis van Druynen, 
schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1224). Met geschonden zegels van de beide schepenen in groene was. Met transfix dd. 1499 
April 1 (Reg.No. 2317).
regest_nummer 23171499 April 1
regest_beschrijving Marie Naegel Goedevairts dochter, weduwe van Jan de Vriese, verklaart, dat heer Engelbrecht, 
graaf van Nassouw en Vyanen, heer van Breda etc., haar heeft afgelost de rente, vermeld in den brief dd. 1479 Mei 11 
(Reg.No. 2054), waardoor deze gestoken is, ten overstaan van Merten Spijsken en mr. Willem van der Hert, schepenen 
van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1224). Met zegel van Merten Spijsken en rest van dat van Willem van der Hert in bruine was.
regest_nummer 23181499 April 1
regest_beschrijving Robbrecht de Dorre geheeten van Berlicum Sibrechtsz. draagt over aan Henric Montens als 
rentmeester van heer Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanen, heer van Breda, voor diens heerlijkheid Diest, een 
hofstad met huis, geheeten de Beer, op Coudenberch in Bruessel boven den Joedenpoel, benevens een hofstad met 
huis aldaar op den Joedenpoel ten overstaan van Jan Cluetinck en mr. Willem van der Hert, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1224). Met de zegels van beide schepenen in bruine was, het eerste een weinig geschonden.
regest_nummer 23301499 Juli 12
regest_beschrijving Robertus de Dorre van Berlekem Sibertusz. belooft jaarlijks te betalen aan Gossvinus Ver 
Luytgaerden genaamd Winnepenninck Wilhelmusz. 6 rijnsche guldens, gevestigd op een hofstad met huizen enz., 
geheeten den Beer, gelegen op Frigidus Mons in Bruxella boven den Joedenpoel en eenige andere huizen, en losbaar 
met den penning 16, ten overstaan van heer Roelandus de Mol, ridder, en Martinus Spijsken, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1224). Met rest van het zegel van Roelandus de Mol in groene was, dat van Martinus 
Spijsken verloren. Hieraan is vastgehecht de brief dd. 1500 Juni 19 (Reg.No. 2367). De akte is gecancelleerd.
regest_nummer 23671500 Juni 19
regest_beschrijving Goessen Ver Luytgaerden geheeten Winnepenninck, Willem Ver Luytgaerdensz., verklaart, dat 
heer Engelbrecht, graaf van Nassouwen en Vyanden, heer van Breda, Dijst, Sichenen etc., hem heeft afgelost een 
rente, groot 6 rijnsche gulden jaarlijksch, gevestigd op het huis den Beer e.a. op Coudenberch in Bruessel, ten 
overstaan van heer Roelant de Mol, ridder, en Merten Spijsken, schepenen aldaar.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1224). Met weinig geschonden zegels van beide schepenen in bruine was. De brief is 
vastgehecht aan dien dd. 1499 Juli 12 (Reg.No. 2330).
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regest_nummer 16341450 Juli 6
regest_beschrijving Johannes Mychelot genaamd Fueldy Petrusz. draagt over aan Philippus van Mes, coadjutor van 
den bewaarder der juweelen en kleinodiën van den hertog van Burgundia en Brabantia, de hofsteden en huizen, die hij
bezit op Frigidus Mons bij den Joedenpoel, achter uitkomende in de Gruenstraat, ten overstaan van Egidius Coele en 
Egidius Mennen, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1225). Met afgesleten zegels van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 17171455 Augustus 11
regest_beschrijving Philippus van Mes, coadiutor van den bewaarder der juweelen en kleinodiën van den hertog van 
Burgundia en Brabantia, draagt over aan Johannes van Boudaf Wilhelmusz. de hofsteden met huizen, die hij bezit op 
Frigidus Mons bij den Joedenpoel, achter uitkomende in de Gruenstraat en afkomstig van Johannes Mychelot, ten 
overstaan van Sigerus van Ophem en Anthonius Thoenijs, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1225). Met geschonden zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 20031476 Juni 24
regest_beschrijving Johanna van Baudaf, dochter van Johannes en van Hadewijch van Luxemborch en Brabant, en 
Petrus Savary, haar echtgenoot, dragen over aan Petrus Feron Petrusz. een hofstad met huizen op Frigidus Mons bij 
den Joedenpoel, achter uitkomende in de Gruenstraat en afkomstig van Johannes Mychelot, ten overstaan van 
Johannes van Heenvliet en Rolandus de Mol, ridders, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1225). Met geschonden zegels van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 19891475 April 1
regest_beschrijving Willem van den Heetvelde en Jan Jansz. van der Noot, schepenen van Bruessel, oorkonden, dat 
Cornelijs van Baudaf Jansz. en zijn tante, Johanna van Baudaf, vrouw van Peter Savary, een scheiding hebben gemaakt 
van de goederen, nagelaten door Cornelijs' ouders Jan en Heilwig van Luxemborch en Brabant, waarbij aan Cornelijs is 
toegewezen een huis op Coudenberch in de Rechte straat naast het Vliegend Hert en een cijns, groot 10 kronen, uit een
huis in het Ruysbroeck, en aan Peter Savary een huis boven de Herberg van de Leck naast den Jodenpoel.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1476 Juni 27 (Reg.No. 2004).
regest_nummer 20041476 Juni 27
regest_beschrijving Johannes van Heenvliet en Rolandus de Mol, ridders, schepenen van Bruxella, geven vidimus van 
den brief dd. 1475 April 1 (Reg.No. 1989).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1225). Met geschonden zegel van den eersten oorkonder in groene was, dat van den 
tweeden geschonden.
regest_nummer 20871482 Juni 24
regest_beschrijving Petrus Feron Petrusz. draagt op aan Oliverus, heer van la Marche, raad van den hertog, ridder, heer
Philippusz. en aan Elisabeth Machefain, zijn vrouw, een hofstad met huizen op Frigidus Mons bij den Joeudenpoel, 
achter uitkomende in de Greunstraat en afkomstig van Johannes Mychelot, ten overstaan van Arnoldus Vilain en 
Rolandus de Mol, ridder, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1225). Met zegel van Arnoldus Vilain in groene was; dat van heer Rolandus de Mol, ridder, 
verloren.
regest_nummer 22801497 April 28
regest_beschrijving Johannes van Ophem en Ingelbertus Frenier, schepenen van Bruxella, oorkonden, dat de voogden 
van Jacobus, zoon van Henricus van den Voerde genaamd van Weesenbeke, en diens tweede vrouw Maria Boonis 
hebben overgedragen aan Johannes de Sonnans, controleur van de uitgaven van den aartshertog van Austria enz., en 
Oliverus, heer van La Marche, raad en eersten hofmeester van den aartshertog, een hofstede met huis op Frigidus 
Mons Naast den Joedenpoel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1225). Met de zegels der beide schepenen in bruine was. In dorso: "Dominus Oliverus 
dominus de la Marche, consiliarius et primus magister hospicii domini nostri archiducis Austrie ducis Burgundiae et 
Brabantiae".
regest_nummer 19231469 Juli 21
regest_beschrijving Johannes van der Poirten Nycholausz., slotenmaker, en Katherina Stevens Johannes' dochter, zijn 
vrouw, beloven jaarlijks te betalen aan Johannes van Vrylegem, natuurlijken zoon van Johannes van Vrylegem, 3 
rijnsche guldens jaarlijks, losbaar met den penning 18, waarvoor zij verbinden een hofstad met huis op Frigidus Mons 
bij den Joedenpoel, ten overstaan van Johannes Happaert Johannesz. en Johannes van Buyssegem, schepenen van 
Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1497 April 28 (Reg.No. 2281).
regest_nummer 20331478 Mei 24
regest_beschrijving Johannes van Vrylegem, natuurlijke zoon van Johannes van Vrylegem, draagt over aan Henricus 
van den Voerde genaamd van Wesenbeke Egidiusz. 3 rijnsche guldens jaarlijks uit een hofstad met huis op Frigidus 
Mons bij den Joedenpoel, ten overstaan van Henricus Estor en Gerardus Berckman, schepenen van Bruxella.
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regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1497 April 28 (Reg.No. 2281).
regest_nummer 22511494 December 18
regest_beschrijving Henricus van den Nuwenhove, stadhouder van den amman van Bruxella, mr. Willelmus van der 
Hert en Costinus Schanaert, schepenen, wijzen Jacobus van den Voerde, geheeten van Wesenbeke Henricusz., een 
hofstad met huis op Frigidus Mons bij den Joedenpoel toe, wegens achterstalligen cijns.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1497 April 28 (Reg.No. 2281). Inv.No. 1225.
regest_nummer 22551495 April 9
regest_beschrijving Johannes van Bernaige, genaamd van Moude en Percke, ridder, Jacobus van Houwert, Willelmus 
van Blitterswijck en Costinus Schanaert, schepenen van Bruxella, oorkonden, dat zij Jacobus van den Voirde genaamd 
van Wesenbeke Henricusz. in het bezit hebben gesteld van een hofstad met huis op Frigidus Mons bij den Joedenpoel, 
daar de achterstallige cijns in de 12 weken sinds de toewijzing niet betaald is.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1497 April 28 (Reg.No. 2281).
regest_nummer 22811497 April 28
regest_beschrijving Johannes van Ophem en Engelbertus Frenier, schepenen van Bruxella, geven vidimus van de 
brieven dd. 1469 Juli 21, 1478 Mei 24, 1494 December 18 en 1495 April 9 (Reg. Nos. 1923, 2033, 2251 en 2255).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1225). Met de zegels der beide schepenen in groene was. In dorso: "Dominus Oliverus dictus
de la Marche, consiliarius ac primus magister hospitii domini nostri archiducis Austrie ducis Burgundie Brabantie etc."
regest_nummer 23611500 Maart 16
regest_beschrijving Oliverus, heer van la Marche, ridder, raad en eerste hofmeester van den aartshertog van Austria, 
en zijn vrouw Elizabeth Machefijn dragen over aan Henricus Montens als rentmeester van Ingelbertus, graaf van 
Nassouwen, in diens heerlijkheid Diest, een hofstad met huizen op Frigidus Mons in Bruxella bij den Joedenpoel, 
achter uitkomende in de Gruenstraat, benevens een tweede hofstad, grenzende aan de andere, ten overstaan van 
Martinus Spijsken en mr. Wilhelmus van den Hert, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo nono).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1225). Met de zegels van beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 23641500 Maart 26
regest_beschrijving Jacop van Hauwert en Jan van Straten, mombers van het H.-Geesthuis van St. Goedele, verklaren, 
dat Engelbrecht, graaf van Nassouwen en Vianden, heer van Breda etc., heeft afgelost 7 pond jaarlijks uit een hofstad 
met huizen op Coudenberch binnen Bruessel naast den Joedenpoel, met den achterkant uitkomende in de 
Gruenstraat, ten overstaan van Jan van den Heetvelde en Merten Spijsken, schepenen van Bruessel.
regest_datering (duysent vierhondert neghen ende neghentich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1225). Met de zegels der beide schepenen in bruine was. In dorso staat: Franceys du Metz".
regest_nummer 9201405 Februari 20
regest_beschrijving De erfgenamen van Engelbertus Boete en Clementia van der Heyden dragen over aan Rumoldus 
Everartsz., kok van de hertogin van Brabantia, een hofstad op Frigidus Mons in Bruxella bij de plaats, geheeten "Achter
den Juedenpoel", tegen 9 pond jaarlijks, ten overstaan van heer Everardus Tserclaes, ridder, en Johannes Mennen, 
schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo quarto).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1226). Met geschonden zegels van beide schepenen in groene was. Het charter is 
vastgehecht aan dat dd. 1500 Maart 17 (Reg.No. 2362).
regest_nummer 23621500 Maart 17
regest_beschrijving Jacop van Houwaert Gielijsz. verklaart, dat heer Engelbrecht, graaf van Nassouwen en Vianden, 
heer van Breda etc., heeft afgelost een rente, groot 9 pond jaarlijks uit een hofstad met huizen op Coudenberch in 
Bruessel naast den Juedenpoel, ten overstaan van Merten Spijsken en mr. Willem van der Hert, schepenen van 
Bruessel.
regest_datering (duysent vierhondert neghen ende neghentich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1226). Met de zegels van beide schepenen in bruine was. Vastgehecht aan den brief dd. 1405
Februari 20 (Reg.No. 920).
regest_nummer 24051501 November 4
regest_beschrijving Johanna Colette Johannes' dochter, weduwe van Johannes Caron, en haar man Franciscus Dumez 
dragen over aan Philippus, kanunnik van Beata Maria van Messines, Carolus en Maria, vrouw van Walterus Marieu, 
kinderen uit Johanna's eerste huwelijk, het vruchtgebruik van een hofstad met huis op Frigidus Mons in Bruxella 
tegenover den Joedenpoel, waarna deze de hofstad zelve overdragen aan Henricus Montens als rentmeester van heer 
Engelbertus, graaf van Nassou enz., heer van Diest etc., ten overstaan van Jacobus de Houwaert en Ingelbertus Frenier,
schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1227). Met het zegel van Ingelbertus Frenier in groene was, dat van Jacobus van Houwaert 
verloren.
regest_nummer 24041501 November 4
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regest_beschrijving Franciscus Dumez Franciscusz. draagt over aan Henricus Montens als rentmeester te Diest van 
heer Engelbertus, graaf van Nassou enz., heer van Dyest etc., twee hofsteden met huizen op Frigidus Mons achter den 
Joedenpoel in de Gruenstraat ten overstaan van Jacobus de Houwaert en Ingelbertus Frenier, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1228). Met resten van de zegels der beide schepenen.
regest_nummer 12421428 November 28
regest_beschrijving Reynerus van der Eyken van Beerte Henricusz. verkoopt voor zichzelf voor ¾, en voor Margareta 
van der Eyken van Beerte Cornelius' dochter, vrouw van Mychael van der Houssieren, en Johannes van der Eyken van 
Beerte Laurenciusz., welke Laurencius de broeder was van Henricus en van Margareta, voor ¼, aan Willelmus Meths 
Willelmusz. een hofstad met twee huizen op Frigidus Mons bij den Joedenpoel, emt den achterkant uitkomende in de 
Lombaertstraat, benevens de helft van een andere hofstad aldaar ten overstaan van Willelmus van Ophem en 
Walterus Walterusz. van der Noot, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1453 Augustus 14 (Reg.No. 1687).
regest_nummer 16871453 Augustus 14
regest_beschrijving Johannes Johannesz. van Ophem en Henricus Estor, schepenen van Bruxella, geven vidimus van 
den brief dd. 1420 November 28 (Reg.No. 1242).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1229). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 16881453 Augustus 14
regest_beschrijving Willelmus Mets Willelmusz. belooft jaarlijks te betalen aan Johannes de Pape Johannesz. 3 
philippusrijders, waarvoor hij verbindt een hofstede met 2 huizen op Frigidus Mons bij den Joedenpoel, achter 
uitkomende in de Lombaertstraat, benevens de helft van een andere hofstede aldaar c.a. ten overstaan van Johannes 
Johannesz. van Ophem en Henricus Estor, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1229). Met de zegels der beide schepenen in groene was, waarvan het eerste zeer 
geschonden.
regest_nummer 18961466 Februari 25
regest_beschrijving Johannes de Pape Johannesz. verkoopt aan Walterus van der Couteren Johannesz. genaamd 
Couterman 3 philippusrijders jaarlijks, die Willelmus Mets hem heeft verkocht ten overstaan van heer Walterus van der
Noot genaamd van Rijst, ridder, en Egidius Gosvinusz. van Cothem, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1229). Met zegel van den eersten schepen in groene was, dat van den tweeden verloren.
regest_nummer 19241469 October 20
regest_beschrijving Walterus van der Couteren Johannesz. genaamd Couterman verkoopt aan de abdij te Forestum, 
ten behoeve van haar eleemosyna, 3 philippusrijders jaarlijks, gevestigd op de goederen van Willelmus Mets, ten 
overstaan van Willelmus Mets, ten overstaan van Willelmus Tserclaes en Johannes Johannesz. de Happaert, 
schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1229). Met de zegels der beide schepenen in groene was, het eerste geschonden.
regest_nummer 22041491 Juli 7
regest_beschrijving Johannes van Buysseghem, Amelricus Was, Petrus Brau en Martinus Spijsken, schepenen van 
Bruxella, oorkonden, dat aan de abdij van Forestum, ten behoeve van zijn eleemosyna, op aanmaning van amman en 
schepenen, is toegewezen een hofstad met 2 huizen op Frigidus Mons bij den Jodenpoel, achter uitkomende in de 
Lombaertstraat, benevens de helft van een andere hofstad aldaar en het aandeel, dat Wilhelmus Mets heeft in 5 
cheinsguldens uit een hofstad met huis in de Grijpstraat, wanneer niet binnen 12 weken de achterstallige cijns, op die 
goederen gevestigd, betaald is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1229). De zegels der vier schepenen verloren. Hierbij een notitie op perkament.
regest_nummer 23591500 Maart 9
regest_beschrijving Barbele, abdis, priorin en gemeen convent van Vorst bij Bruessel van de orde van St. Benedictus 
machtigen hun klerk Henrick van der Straten om voor schepenen van Bruessel over te dragen aan Willem de Coninck 
een hofstad met huizen en bijbehooren op Coudenberch bij den Joedenpoell, achter uitkomende in de 
Lombaertstraat, die haar ten behoeve van hen aalmoezen is toegewezen wegens achterstalligen cijns.
regest_datering (duysent vierhondert ende negenennegentich nae style van scryven in den Hove van Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1229). Met de zegels van de prelatuur en van het convent in bruine was, het tweede 
afgesleten.
regest_nummer 23601500 Maart 13
regest_beschrijving Henrick van der Straten geheeten Meeus draagt namens de "Aelmoesene" van het klooster van 
Vorst over aan Willem de Coninck Jansz. een hofstad met huizen en bijbehooren, vroeger geheeten den Rooden Sadele
op Coudenberch bij den Juedenpoel, achter uitkomende in de Lombaertsstraat, benevens het aandeel, dat de 
"Aelmoessene" had in 5 cheinsguldens jaarlijks uit een hofstede met huis in de Grijpstraat, ten overstaan van Philips de
Pape en Jan van den Heetvelde, schepenen van Bruessel.
regest_datering (duysent vierhondert neghen ende neghentich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1229). Met de zegels der beide schepenen in bruine was, waarvan het eerste geschonden.
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regest_nummer 24341503 Augustus 28
regest_beschrijving Willem de Coninck Jansz. draagt over aan Henrick Montens, rentmeester in Dyest van Engelbrecht,
graaf van Nassouwen, heer van Breda, Diest, etc., stadhouder-generaal van den hertog, een hofstad met huizen en 
bijbehooren op Coudenberch bij den Joodenpoel, achter uitkomende in de Lombaertstraat, en zijn aandeel in 5 
cheinsguldens jaarlijks uit een hofstad met huis in de Grijpstraat, ten overstaan van Willem Vorsthuys en mr. Pieter 
Spijsken, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1229). Met de zegels der beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 12081424 October 31
regest_beschrijving Lambertus Valbout van den Bossche van Steertbeke Egidiusz. belooft Nycholaus Froyer, 
natuurlijken zoon van Arnoldus de Froyer, 2 cheinsguldens jaarlijks, waarvoor hij verbindt een hofstad met huizen op 
Frigidus Mons boven den Joedenpoel, losbaar met den penning 20, ten overstaan van Walterus van Cariloe en 
Ghiselbertus Taye, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1230). Met de zegels van beide schepenen in groene was. De akte is gecancelleerd. In dorso 
staat: "De anno XVc XIIII. Den prost van Coudenberghe tot Bruesel van VIII rijnsche guldens III stuivers erffpacht 
ghelost ende dairtoe vier jaer achterstelle op 't huys van Vlierbeke, CLXXXVII rijnsche guldens".
regest_nummer 12151425 Juni 30
regest_beschrijving Lambertus Volbout van den Bossche de Steertbeke Egidiusz. belooft Nycholaus de Froyer, 
natuurlijken zoon van Arnoldus de Froyer, 2½ cheinsgulden jaarlijks, waarvoor hij verbindt een hofstad met huizen op 
Frigidus Mons boven den Juedenpoel, losbaar met den penning 18, ten overstaan van Sigerus van den Heetvelde en 
Lucas Pipenpoy, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1230). Met de zegels van beide schepenen in groene was. De akte is gecancelleerd.
regest_nummer 19511473 Januari 29
regest_beschrijving Katherina van den Lare Franco's dochter en Jacobus Moreel, haar man, beloven Henricus 
Steenberch Johannesz. en zijn vrouw Elisabeth Capellemans jaarlijks te betalen 3 cheinsguldens uit een hofstad met 
huizen op Frigidus Mons in Bruxella naast den Joedenpoel en losbaar met den penning 18, ten overstaan van Martinus 
van den Hecke en Hugo van den Heetvelde, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1230). Met geschonden zegels van beide schepenen in groene was. De akte is gecancelleerd.
regest_nummer 20921483 Januari 11
regest_beschrijving Henricus Steenberch Johannesz. en zijn vrouw Elisabeth Capellemans dragen over aan Johannes 
van Stalle, natuurlijken zoon van Gerelmus van Stalle, 3 cheinsguldens, ieder groot 11 vierlanders of brabantsche 
stuivers, waarvoor zij verbinden een hofstad met huizen op Frigidus Mons in Bruxella bij den Joedenpoel, ten 
overstaan van Arnoldus Vilain en Henricus de Kegel, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1230). Met geschonden zegel van Arnoldus Vilain in groene was, dat van Henricus de Kegel 
verloren. Gecancelleerd.
regest_nummer 23711500 Juli 14
regest_beschrijving Simon van Duerne en Pieter van Resbeke geheeten van der Hagen, huisarmmeesters van de kerk 
van Sinte Goerics te Bruessel, dragen over aan heer Engelbrecht, graaf van Nassouwen en Vyanden, heer van Breda, 
Diest, Sichenen etc., 2½ cheinsgulden jaarlijks uit een hofstad met huizen op Coudenberch bij den Joedenpoel, ten 
overstaan van Jan van der Noot en jonker Chaerle Taye, heer van Wemmele, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1230). Met zegel van Chaerle Taye in bruine was, dat van Jan van der Noot verloren. De akte 
is gecancelleerd.
regest_nummer 23731500 Juli 16
regest_beschrijving Katelyne, dochter van Jan de Ridder, in leven secretaris van Bruessel, en haar man Joes Segers 
dragen over aan heer Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, Diest, Sichenen etc., 3 
cheinsguldens jaarlijks uit een hofstad met huizen op Coudenberch te Bruessel naast den Joedenpoel ten overstaan 
van Jan van Beerthem en Jan van der Straten, heer van Boedegem, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1230). Met zegel van Jan van Beerthem in groene was, dat van Jan van Straten verloren. De 
akte is gecancelleerd.
regest_nummer 23721500 Juli 14
regest_beschrijving Lijsbet Mers Henrics dochter, weduwe van Anthonis Michelot geheeten Feully, draagt over aan 
haar dochter Kathelyne 4 rijnsche guldens jaarlijks, gevestigd op een hofstad met huizen op Coudenberch te Bruessel 
naast den Joedenpoel, waarna deze ze overdraagt aan heer Engelbrecht, graaf van Nassouwen en Vyanden, heer van 
Breda, Diest, Sichenen enz., ten overstaan van Jan van der Straten, heer van Boedegem, en jonker Chaerle Tay, heer 
van Wemmele, schepenen in Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1230). De zegels van beide schepenen verloren. De brief is gecancelleerd. Hieraan is 
vastgehecht de brief dd. 1505 Maart 8 (Reg.No. 2459).
regest_nummer 24591505 Maart 8
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regest_beschrijving Henricus, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, Diest, Sichenen enz., draagt over aan 
het klooster St. Jacobus op Frigidus Mons te Bruxella, 4 rijnsche guldens jaarlijks uit een hofstad met huizen op 
Frigidus Mons bij den Jodenpoel, benevens 7½ cheinsgulden uit dezelfde hofstad, waarvoor 2 wekelijksche missen in 
de kerk van St. Jacobus gedaan zullen worden, ten overstaan van Martinus Spijsken en Johannes van Rodes, 
schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quingentesimo quarto).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1230). Met de zegels van beide schepenen in groene was. De akte is vastgehecht aan die dd. 
1500 Juli 14 (Reg.No. 2372) en gecancelleerd.
regest_nummer 13981439 Mei 18
regest_beschrijving Magareta van Rons Johannes' dochter en Thomas Haechbosch, haar echtgenoot, verkoopen aan 
Willelmus Mets Willelmusz. een hofstede met een huis bij den Juedenpoel ten overstaan van Henricus Crupelant en 
Willelmus van Mons, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1231). Met de zegels van beide schepenen in groene was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 14191440 Februari 11
regest_beschrijving Willelmus Mets Willelmusz. verkoopt aan Johannes Mychelot alias Fillie Petrusz. een hofstad met 
huis bij den Juedenpoel, ten overstaan van Walterus van der Noet en Willelmus van Evergem genaamd van 
Cockelberge, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo tricesimo nono).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1231). Met de zeer geschonden zegels van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 20761481 Februari 9
regest_beschrijving Mr. Nycholaus Prepositi, raad en meester van de Rekeningen van den hertog van Brabantia, 
verkoopt als excecuteur van het testament van mr. Michaelis van den Wale en namens diens natuurlijke zoons, 
Ludovicus en Carolus van den Wale, aan Gerardus Mychelot en diens vrouw Johanna van Berlecum een hofstad met 
huis bij den Joedenpoel, ten overstaan van heer Petrus Was, ridder, en Johannes van Buysseghem, schepenen van 
Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo octuagesimo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1231). Met geschonden zegel van Johannes van Buysseghem in groene was, dat van Petrus 
Was verloren.
regest_nummer 21201484 Augustus 12
regest_beschrijving Gerardus Mychelot Willelmusz. en zijn vrouw Johanna van Berlecum verkoopen aan hun dochter 
Katherina en haar man Johannes de Ghant, gezworen bode van den hertog van Brabantia, een hofstad met huis bij 
den Joedenpoel, ten overstaan van Henricus Estor en Johannes Laurentiusz. van der Noot, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1231). Met de zegels der beide schepenen in bruine was. In dorso staat: "Dits den brieff van 
den cleynen huysken staende in de Gruenstrate".
regest_nummer 21371485 October 19
regest_beschrijving Katherina Michelot Gerardus' dochter en haar echtgenoot Johannes de Gand dragen over aan 
Willem le Canu Michaelsz. een hofstad met huis bij den Joedenpoel tegen een cijns van 12 pond en 5 rijnsche guldens 
jaarlijks, ten overstaan van Daniel Tserclaes en Mychael de Leeu genaamd de Cantere, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. in duplo (Inv.No. 1231). Met de zegels der beide schepenen in groene was, waarvan het tweede van 
een der beide exemplaren geschonden.
regest_nummer 21521486 Juni 27
regest_beschrijving Katherina Mychelot Gerardus' dochter en haar echtgenoot Johannes de Gand dragen over aan 
Willelmus le Canu Mychaelisz. 5 rijnsche guldens jaarlijks uit een hofstad met huis bij den Joedenpoel, ten overstaan 
van Willelmus Roelants en Martinus Spijsken, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1231). Met zegel van Martinus Spijsken en rest van dat van Wilhelmus Roelants in groene 
was.
regest_nummer 24311503 Mei 11
regest_beschrijving Anthoenijs Sarre, huissier van de zaal van de aartshertogin van Oisterijcke, draagt overaan Merten 
Brissy Jansz. een hofstad met huis boven den Joedenpoel, ten overstaan van Roelant Tseraerts en Roelant 
vanCoudenberge geheeten Rolibuck, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1231). Met zegel van Roelant van Coudenberge en rest van dat van Roelant Tseraerts in 
groene was.
regest_nummer 25081509 October 24
regest_beschrijving Merten Brissy Jansz. draagt over aan heer Henric, graaf van Nassouwen, heer van Breda, Diest en 
Grijmbergen, ridder van het Gulden Vlies, een hofstad met huis boven den Joedenpoel, ten overstaan van Hubrecht 
Zouwen en Jan de Kegele, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1231). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 16891453 October 12
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regest_beschrijving Margareta Schuts, Everardus'dochter, en haar man, Henricus Vrancken, dragen over aan Elizabeth 
Coeberchs, weduwe van Ghiselbertus Spijckman, de helft van een hofstad met huizen bij den Joedenpoel, achter 
uitkomende in de Grueunstraat, ten overstaan van Johannes Johannesz. van Ophem en Osto de Bock, schepenen van 
Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1232). Met geschonden zegel van beide schepenen in groene was.
regest_nummer 20281477 November 10
regest_beschrijving Burgemeesters en schepenen van Bruessel oorkonden, dat Aert Rampert, huidevetter aldaar, 
Willem van Cothem, spoormaker, gemachtigd heeft om voor hem te innen de schuld, die Jan Heyman, flesschenmaker,
aan hem schuldig is voor geleverd leer.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1232). Het zegel ten zaken verloren.
regest_nummer 20881482 September 20
regest_beschrijving Elizabeth Coeberchs, weduwe van Ghiselbertus Spijckman, verkoopt aan Margareta en Elysabeth 
Coeberchs, natuurlijke dochters van haar broeder Albertus Coeberch, priester, gehuwd resp. met Egidius van den Hove 
en Christianus Blanckairt, een hofstad met huizen bij den Joedenpoel, achter uitkomende in de Grueunstraat, ten 
overstaan van heer Rolandus de Mol, ridder, en Arnoldus Vylain, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1232). Met de zegels van de beide schepenen in bruine was, het eerste weinig, het tweede 
zeer geschonden.
regest_nummer 25041509 Maart 27
regest_beschrijving Jacop van Cotthem Willemsz. geeft Jacop, zoon van hem en van wijlen zijn vrouw Margriet 
Coeberch, de inkomsten uit 1/3 van de helft van een hofstad met huis bij den Jodenpoel, achter uitkomende in de 
Gruenstraat, waarna Jacop jr. het 1/3 van de helft van de hofstad zelf aan zijn vader heeft overgedragen ten overstaan 
van Amelrijck Was en Gielis van Aelst, schepenen van Bruessel.
regest_datering (duysent vijfhondert ende achte).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1232). De zegels der beide schepenen verloren.
regest_nummer 25191510 Maart 26
regest_beschrijving Lijsbeth Coeberch, natuurlijke dochter van Aelbrecht Coeberch, priester, met haar man Jan Bacleer,
Jacop van Cotthem voor Jacop, zoon van hem en van Lijsbeths zuster Margriet, Margriete van Cotthem, zuster van 
Jacop jr. met haar man Willem de Meyer en Jan en Lijsbeth Engletz., weeskinderen van Jan Engletz en Lijsbet van den 
Hove, welke Lijsbet dochter was van Margriet Coeberch en haar eersten man Gielis van den Hove, verkoopen, met 
consent van overmombers en wethouders van Bruessel, aan heer Henric, graaf van Nassouwen, heer van Breda, Diest, 
Grijmbergen, Assche etc., ridder van het Gulden Vlies, een hofstad met huis boven den Jodenpoel, achter uitkomende 
in de Gruenstraat, door den graaf gebruikt tot uitbreiding van zijn huis aldaar, ten overstaan van Jacop van Houwaert 
en Hubrecht Zouwen, schepenen van Bruessel.
regest_datering (duysent vijfhondert negen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1232). Met de zegels van de beide schepenen in bruine was; waarvan het tweede 
geschonden.
regest_nummer 25201510 Maart 23
regest_beschrijving De overmombers der weezen te Bruessel geven den particulieren mombers van Jan en Lijsbet, 
kinderen van Jan Englez, toestemming tot den verkoop van hun aandeel, groot 1/6, in een huis, gelegen boven het hof 
van den graaf van Nassouw aldaar, van welk huis de overige deelhebbers hun aandeel reeds aan genoemden graaf 
verkocht hebben.
regest_datering (dusent vijfhondert ende negen na costume van scriven 's Hoefs van Brabant).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1232). Aan den voet consent van wethouders van denzelfden datum.
regest_nummer 25501511 December 24
regest_beschrijving Boone Mychelots geheeten Feully Geerts dochter en haar echtgenoot Robbrecht Picco, fourier van 
den aartshertog van Oisteryck enz., dragen over aan heer Henric, graaf van Nassouw en Vianden, heer van Breda, Diest
etc., ridder van het Gulden Vlies, de helft van een hofstad met stal en plaats op Coudenberch tegenover de herberg 
van Wezemale op den hoek van de straat, die naar den Joedenpoel gaat, ten overstaan van Jan van Wachelgem en 
Chaerle Heenkenshoot, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1233). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 25511511 December 24
regest_beschrijving Boone Mychelots geheeten Feully, dochter van Geert en zijn vrouw Johanna sDoren geheeten van 
Berlekem, en Boones echtgenoot Robbrecht Picco, fourier van den aartshertog van Oisterijck, hertog van Brabant enz.,
dragen over aan heer Henric, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, Diest etc., ridder van het Gulden Vlies, 
een hofstad met twee kamers of huizen op Coudenberch in Bruessel in de Gruenstraat tegenover de herberg van 
Wezemale, ten overstaan van Jan van Wachelgen en Chaerle Heenskenshoot, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1233). Met geschonden zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 20681480 April 7
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regest_beschrijving Katerina van den Lare, Franco's dochter, weduwe van Jacobus Moreel, belooft jaarlijks te betalen 
aan Katerina van Zellicke, weduwe van Baltasar van den Velde, dochter van Ghiselbertus, 5 rijnsche guldens, waarvoor 
zij verbindt 3½ vierdedeel van een hofstad met huizen op Frigidus Mons bij den Juedenpoel en het vruchtgebruik van 
het resteerende halve vierdedeel, ten overstaan van heer Johannes Hinckaert, ridder, en Egidius van den Beempde, 
schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1234). Met de zegels der beide schepenen in groene was, het tweede eenigszins 
geschonden.
regest_nummer 20771482 Maart 23
regest_beschrijving Katerina van den Lare, dochter van Franco, weduwe van Jacobus Moreel, draagt over aan haar 
dochters Agnes en Katerina het vruchtgebruik van ¼ van ¼ en de helft van het resteerende ¼ van een hofstad met 
huizen op Frigidus Mons in Bruxella bij den Joedenpoel, waarna zij het met goedvinden van voogden overdraagt aan 
Margareta Monnaerts, dochter van Nycholaus, vrouw van Petrus Ryneel, tegen een cijns van 2 pond 1 schelling, ten 
overstaan van Johannes Halfhuys en mr. Egidius van Zeebroeck, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo octuagesimo primo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1234). Met de zegels der beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 22161492 April 2
regest_beschrijving Henricus van den Nuwenhove, stadhouder van den amman, en Petrus Brau en Egidius van Aelst, 
schepenen van Bruxella, wijzen Nycholaus van Hespen Jacobusz. ¾ en de helft van het resteerende ¼ van een hofstad 
met huizen op Frigidus Mons bij den Joedenpoel toe, benevens het vruchtgebruik, dat Katharina van Lare, weduwe 
van Jacobus Moreel, van de andere helft van het laatste ¼ had, wegens achterstalligen cijns.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo nonagesimo primo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1234). Met weinig geschonden zegels van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 22181492 Juli 20
regest_beschrijving Johannes Spijsken, Judocus Aelbrechts, genaamd van Borsere, Johannes de Leeu genaamd de 
Cantere en Johannes van Watermale, schepenen van Bruxella, oorkonden, dat zij Nycholaus van Hespen Jacobusz. in 
het bezit hebben gesteld van de goederen, vermeld in den brief dd. 1492 April 2 (Reg.No. 2216), daar sindsdien 12 
weken verloopen zijn, zonder dat hij daarin voldaan is van zijn achterstalligen cijns.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1234). Met de zegels van de schepenen in groene was, waarvan het eerste zeer geschonden.
regest_nummer 22341493 November 20
regest_beschrijving Claes van Hespen Jacobsz. draagt over aan Lijsbet Mers, dochter van Henric Merre, vrouw van 
Anthonijs Michelot geheeten Feully, een hofstad met huizen op Coudenberch te Bruessel naast den Juedenpoel, ten 
overstaan van mr. Jan de Kegel en Reyner Ronghe, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1234). Met geschonden zegel van mr. Jan de Kegel in groene was, dat van Reyner Ronghe 
verloren.
regest_nummer 22851497 Augustus 9
regest_beschrijving Lijsbeth Mers Henrics dochter, weduwe van Anthoenis Michelot geheeten Feulli, verkoopt aan 
Willem de Lepelere een hofstad met huis op Coudenberch aan den Joedenpoel ten overstaan van Ingelbrecht Herdinck
en Jan de Leeu geheeten de Cantere, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1234). Met de zegels der beide schepenen in groene was, waarvan het eerste zeer, het 
tweede weinig geschonden.
regest_nummer 22951498 Januari 4
regest_beschrijving Elisabeth Mers, dochter van Henricus, weduwe van Anthonius Michelot geheeten Feully, 
erfgename van de eene, en vruchtgebruikster van de andere helft, en haar dochter Katherina, eigenares van de andere 
helft, verkoopen aan Wilhelmus de Lepelere Egidiusz. een hofstad met huizen op Frigidus Mons in Bruxella bij den 
Juedenpoel ten overstaan van Henricus Estor en Johannes de Leeuw geheeten de Cantere, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1234). Met geschonden zegel van Johannes de Leeuw in groene was, dat van Henricus Estor 
verloren.
regest_nummer 25531512 April 9
regest_beschrijving Eustace van Brimeux, heer van Wesemale, draagt over aan Eustaceus de Lepelere Willemsz. een 
hofstad met huizen op Coudenberch te Bruessel bij den Joedenpoel ten overstaan van Kaerle Heenkenshoot en 
Gommaert van den Werve, schepenen van Bruessel.
regest_datering (dusent vijfhondert ende elve).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1234). Met de zegels der beide schepenen in groene was.
regest_nummer 25681513 Juni 1
regest_beschrijving Eustace de Leppeleer Willemsz. draagt over aan mr. Jan Vrancx, concierge van heer Henric, graaf 
van Nassouw en Vianden, heer van Breda, Diest en Grijmbergen, en tot diens behoef een hofstad met huizen op 
Coudenberch te Bruessel bij den Joedenpoel, ten overstaan van Philips van den Heetvelde, heer van Zalmslach (sic), en
Roelant de Mol, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1234). Met de zegels van beide schepenen in groene was, weinig geschonden.
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regest_nummer 14211440 Maart 18
regest_beschrijving Elizabeth tsVos Spaengnaerts Wilhelmus' dochter en haar man Wilhelmus Peters dragen over aan 
Machtildis, Elizabeths zuster, weduwe van Johannes Berthout, de helft van een hofstad met huis en de bijbehoorende 
huizen, geheeten Ovenbuer en Loyne, gelegen op Frigidus Mons boven den Joedenpoel in de Gruenstraat tegenover 
de Herberg van Wezemale, die men de Herberg van Gelre placht te noemen, ten overstaan van Egidius van 
Cobbenbosch en Johannes Esselen, schepenen van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo tricesimonono).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1235). Met geschonden zegels van de beide schepenen in groene was.
regest_nummer 14881443 November 21
regest_beschrijving Machtildis tsVos geheeten Spaengnaert Willelmus' dochter, weduwe van Johannes Berthout, en 
haar man Egidius Alardus Sandersz. zoon van Os dragen over aan Karolus Cardon Nycole, "vineator" van den hertog 
van Brabantia enz., zoon van Johannes en van Margareta, dochter van Alardus van Os, een hofstad met huis, met het 
huis de Ovenbuer en de helft van het huis genaamd Loyne, waarvan Nicholaus van den Steene de andere helft heeft, 
gelegen op Frigidus Mons boven den Joedenpoel in de Gruenstaat tegenover de Herberg van Wezemale, die men de 
Herberg van Gelre placht te noemen, ten overstaan van Johannes Johannesz. van der Noot en Anthonius van den 
Bossche, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1235). Met weinig geschonden zegels van beide schepenen in groene was.
regest_nummer 21621487 Mei 12
regest_beschrijving Margareta Sanders, weduwe van Cardo Nychol, dochter van Alardus Sanders, draagt over aan haar
dochter Johanna Nychols het vruchtgebruik van de helft van een hofstad met huis boven den Joedenpoel in Bruxella 
en vervolgens aan haar dochter en aan haar schoonzoon Christianus van der Borch de andere helft van de hofstad 
zelve, ten overstaan van Johannes de Catthem en Wilhelmus Roelants, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1235). Met geschonden zegel van Wilhelmus Roelants, in bruine was, dat van Johannes de 
Catehem verloren.
regest_nummer 24131502 Augustus 20
regest_beschrijving Christiaen van der Borch Symonsz. en Johanne, Kaerel Nychols dochter, zijn vrouw, verklaren 
schuldig te zijn aan Marie Daems, weduwe van Peeter Wychman, 2 rijnsche guldens jaarlijks, gevestigd op ¾ van een 
hofstad met huizen bij den Joedenpoel te Bruessel, losbaar met den penning 18, ten overstaan van Gielys van Aelst en 
Jan van Beerthem den jonge, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1235). De zegels van de beide schepenen verloren.
regest_nummer 26011515 October 20
regest_beschrijving Johanna Nichols en haar man Christianus van der Borch dragen over voor ¾, en Johanna's zuster 
Margareta, weduwe van Walterus Everlijn voor ¼, aan Henricus, graaf van Nassouw en Viaenen, heer van Breda, Diest 
en Grijmbergen, een hofstad met huis boven den Joedepoel in Bruxella, ten overstaan van Karolus Heenkenshoot en 
Gommarus van den Werve, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1235). Met rest van het zegel van Karolus Heenkenshoot in groene was, dat van Gommarus 
van den Werve verloren.
regest_nummer 26051516 Januari 10
regest_beschrijving Mombers en provisors van de huisarmen van de parochie van St. Goedele en mombers, provisors 
en toezieners van de Broederschap van St. Eloy te Bruessel verklaren, dat Henrick Montens, rentmeester van Breda, 
namens heer Henrick, graaf van Nassouw etc., hun een rente van 12 pond jaarlijks, gevestigd op een hofstad met huis, 
toebehoord aan [Johannes] Cardon Nicole en Margriet van Os, zijn vrouw, en gelegen op Coudenberch boven het Hof 
van genoemden graaf en ter uitbreiding daarbij getrokken, heeft afgelost.
regest_datering (duysent vijfhondert ende vijfthiene nae style van scriven tHoefs van Brabant).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1235). Met geschonden zegel van de broederschap van St. Eloy en rest van dat der 
huisarmen in groene was.
regest_nummer 8111392 Maart 2
regest_beschrijving Johannes Casijs, priester, kapelaan van het altaar van St. Martha in de kerk van St. Gudila te 
Bruxella, verkoopt ten behoeve van de kapelanie en met toestemming van deken en kapittel, aan Gerardus van 
Berghen, zoon van heer Henricus, heer van Bergae supra Somam, een hofstad met daarop staande huizen op Frigidus 
Mons ten overstaan van heer Sigerus van den Heetvelde en heer Florencius, heer van Bygharden, ridders, schepenen 
van Bruxella.
regest_datering (a.D. millesimo CCCmo nonagesimo primo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1236). Met zegel van den eersten schepen in groene was, dat van den tweede verloren. 
Hieraan waren vastgehecht de thans losgeraakte charters, Reg. Nos. 2678, 2728, 2733, en 2734.
regest_nummer 26781520 September 11
regest_beschrijving Jan Jolybois Jansz. en Digne Nuysens, zijn vrouw, verklaren schuldig te zijn aan mr. Henrick de 
Hane Henricsz., secretaris van Brabant, 8 rijnsche guldens jaarlijks uit een hofstad met huizen op Coudenberch in 
Bruessel, losbaar met den penning 18, ten overstaan van Amelrick Was en Anthoenijs van Grimbergen geheeten van 
Assche, schepenen van Bruessel.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1236). De zegels der beide schepenen verloren. Het charter was vastgehecht aan dat dd. 
1392 Maart 2 (Reg.No. 811), doch is losgeraakt.
regest_nummer 27281525 Maart 13
regest_beschrijving Jan van Hastere geheeten Jolybois Jansz. en Digne Nuysens, zijn vrouw, dragen over aan heer 
Henric, graaf van Nassouwen, markgraaf van Zenette, heer van Breda, Diest, Vianen, Grijmbergen etc., een hofstad 
met bijbehoorende huizen op Coudenberch in Bruessel, ten overstaan van Jan Pipenpoy en Henrick Spijsken, 
schepenen van Bruessel.
regest_datering (duysent vijfhondert ende vierentwintich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1236). Met zegel van den eersten schepen in groene was, dat van den tweeden verloren. Het
charter is vastgehecht geweest aan dat dd. 1392 Maart 2 (Reg.No. 811), doch losgeraakt.
regest_nummer 21831490 Maart 20
regest_beschrijving Jan van Wachelgem en Willem van Blitterswijck, schepenen van Bruessele, oorkonden, dat de 
erfgenamen van Gheert Michelot geheeten Feully een boedelscheiding maken.
regest_datering (duysent vijfhondert (lees vierhondert) negen ende tachtentich).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1525 Mei (Reg.No. 2732).
regest_nummer 22201492 Augustus 20
regest_beschrijving Anthonius Mychelot alias Feully Gerardusz. draagt over aan zijn zuster Johanna, vrouw van 
Johannes Jolibois, 1/3 van een hofstad met huizen op Frigidus Mons in Bruxella, ten overstaan van Anthonius van 
Grymbergen en Anthonius geheeten de Hont, schepenen van Bruxella.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1525 Mei (Reg.No. 2732).
regest_nummer 22411494 Februari 12
regest_beschrijving Anthoenis Mychelots alias Feully Gheeraertsz. verkoopt aan zijn zuster Johanna, vrouw van Jan 
Jolibois, 10 rijnsche guldens jaarlijks, die hij had uit 1/3 van een hofstad met daarop staande huizen op Coudenberch in 
Bruessel ten overstaan van Wouter van Kaerloo en Mr. Jan de Kegele, schepenen van Bruessel.
regest_datering (duysent vierhondert ende driëntnegentich).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1525 Mei (Reg.No. 2732).
regest_nummer 24001501 September 15
regest_beschrijving Jan Jolibois Jansz. en Johanne Mychelots geheeten Feully, zijn vrouw, dragen over aan hun zoon 
Jan en diens vrouw Digna Nuycens 2/3 van een hofstad met huizen op Coudenberch in Bruessel ten overstaan van 
Jacop van Houwaert en Hubrecht van Bourgivale, heer van St. Lambrechts Woluwe, schepenen van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1525 Mei…. (Reg.No. 2732).
regest_nummer 24081501 December 30
regest_beschrijving Charlotte Smeets geheeten tsGants, dochter van Jan de Smet geheeten de Gand, en haar man 
Merten de Hane dragen over aan Jan Joliboys Jansz. en zijn vrouw Digne Nuycens 1/3 van een hofstad met daarop 
staande huizen op Coudenberch te Bruessel, ten overstaan van Jacop van Houwairt en Ingelbrecht Frenier, schepenen 
van Bruessel.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1525 Mei (Reg.No. 2732).
regest_nummer 27321525 Mei ……
regest_beschrijving Johannes Pipenpoy en Henricus Spijsken, schepenen van Bruxella, geven vidimus van de brieven 
dd. 1490 Maart 20 (Reg.No. 2183), 1492 Augustus 20 (Reg.No. 2220), 1494 Februari 12 (Reg.No. 2241), 1501 September 
15 (Reg.No. 2400) en December 30 (Reg.No. 2408).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1236). De zegels van beide schepenen verloren. Het charter is beschadigd door ongedierte.
regest_nummer 27331525 October 27
regest_beschrijving Mr. Laureys Bruyninck, busmeester van het kapittel van St. Goedele te Bruessel, en Willem 
Mussche, priester, kapelaan van de kapelrie van St. Martha in genoemde kerk, verklaren ontvangen te hebben van Jan 
Jolybois de hoofdsom van 18 cheinsguldens jaarlijks, den penning 18, in plaats van een onlosbare rente van 9 gulden 
jaarlijks uit de hofstad met huizen op Coudenberg, door Jan Jolybois onlangs verkocht aan den graaf van Nassouwen, 
ten overstaan van Jan van Beerthem en Jooris Clocman, schepenen van Bruessele.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1236). Met de zegels van beide schepenen, waarvan het eerste afgesleten, het tweede 
geschonden. Het charter is vastgehecht geweest aan dat dd. 1392 Maart 2 (Reg.No. 811), doch is losgeraakt.
regest_nummer 27341525 October 27
regest_beschrijving Vicedeken en kapittel van de collegiale kerk van St. Goedele te Bruessel verklaren ontvangen te 
hebben van hun busmeester, Laureys Bruyninck, de hoofdsom van een onlosbare rente, groot 9 cheinsguldens 
jaarlijks, voor de kapelrie van St. Martha, gevestigd op een huis met toebehooren te Bruessel in de parochie van 
Couwenberghe, welke berekend is naar de hoofdsom van een rente, groot 18 cheinsguldens jaarlijks, losbaar met den 
penning 18.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1236). Met geschonden zegel ten zaken van het kapittel in groene was. Het charter is 
vastgehecht geweest aan dat dd. 1392 Maart 2 (Reg.No. 811), doch losgeraakt.
regest_nummer 22331493 November 15
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regest_beschrijving Mergriete van Borsele, gravin van Wincestre, prinses van Steenhuuse, vrouwe van den Gruthuse, 
machtigt Anthonis de Pas, hofmeester van haar zoon, om haar huis en erf te Mechelen te verkoopen tot afdoening van
de schuld, die zij en haar zoon hebben aan wijlen Jan de Saghere.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1237). Met het zegel van den oorkonder in roode was. Hieraan vastgehecht de brief dd. 1494
Januari 2 (Reg.No. 2238).
regest_nummer 22381494 Januari 2
regest_beschrijving Anthoine de Pas, knaap, heer van Feuquières, hofmeester van monsr. de la Gruuthuse, verkoopt, 
ingevolge volmacht dd. 1493 November 15 (Reg.No. 2233), waaraan deze is vastgehecht, aan monsr. Engelbert, graaf 
van Nassou en Vienne, heer van Breda, een huis te Malines.
regest_datering (l'an mil IIIIc et treize).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1237). Met opgedrukt zegel onder papieren ruit van den oorkonder.
regest_nummer 25421511 Juni 12
regest_beschrijving Wouter van Duffle en Jan Kerman, schepenen van Mechelen, oorkonden, dat de provisors van de 
Tafel van den H. Geest in de parochiekerk van St. Peter verkocht hebben aan Wouter van Duerne een huis met een 
huisje en hof op den Beerthoudshof.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1238). Met geschonden zegel van Wouter van Duffle in groene was; dat van Jan Kerman 
verloren. Hieraan vastgehecht de akte van denzelfden datum (Reg.No. 2543), terwijl de akte dd. 1538 Juni 22 (Reg.No. 
2955) van deze beide is losgeraakt.
regest_nummer 25431511 Juni 12
regest_beschrijving Wouter van Duffle en Jan Kerman, schepenen van Mechelen, oorkonden, dat de provisors van de 
Tafel van den H. Geest in de parochiekerk van St. Peter verklaard hebben, dat Wouter van Duerne de rente, groot 11 
rijnsche guldens uit het huis, dat hij van hen gekocht heeft, heeft afgelost.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1238). Met de zegels van Wouter van Duffle en Jan Kerman in groene was, het laatste zeer 
geschonden. De brief is vastgehecht aan dien van denzelfden datum (Reg.No. 2542).
regest_nummer 29551538 Juni 22
regest_beschrijving Gheeraerdt van der Aa en Jaspaer van Loevene, schepenen van Mechelen, oorkonden, dat mr. Jan 
van Duerne heeft verkocht aan den graaf van Nassau, markgraaf van Zenette, heer van Breda, Diest, Grijmbergen etc., 
een huis met hof en uitgang op den Bertoutshof aldaar.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1238). Met de zegels van beide schepenen in bruine was. Losgeraakt van de beide brieven 
dd. 1511 Juni 12. (Reg. Nos. 2542 en 2543). In dorso: "Brieven van der husingen, die mijn heere gecocht heeft in 
Mechelen ende geappliceert aan zijn genaden huys aldaar".
regest_nummer 29521538 Juni 7
regest_beschrijving H. de Nassou geeft Dierick Zeessin, rentmeester van Breda, last om Laurens du Blioul, heer van 
Sart, 400 gulden te geven voor Jehan van den Male en 158 voor Glaude Doublet voor de twee huizen, van hen gekocht 
en gelegen te Malines naast dat van graaf Hendrik, en dit behalve de 200 gulden, die hij eveneens voor Glaude 
Doublet heeft geassigneerd op zijn rentmeester van Grijmbergen, voorts kwitantie te vragen alsmede de 
transportakten van deze beide huizen, zoowel als van dat, gekocht van Jehan van Doirne, barbier.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1239). Hieraan vastgehecht de brief dd. 1538 Juni 10 (Reg.No. 2953).
regest_nummer 29531538 Juni 10
regest_beschrijving H. de Nassau gelast Dierick Zeessin, rentmeester van Breda, om ook de 200 gulden, geassigneerd 
op zijn rentmeester te Grijmberghe, die zich geëxcuseerd heeft, aan den heer van Sart te geven tot betaling van het 
huis van Glaude Doublet te Malines.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1239). Vastgehecht aan den brief dd. 1538 Juni 7 (Reg.No. 2952).
regest_nummer 21331485 Juli 26
regest_beschrijving Gielis van Ghestelle en Jan de Cale, schepenen van Mechelen, oorkonden, dat Lijsbeth van der 
Stappen en Cecilie haar zuster, begijn, hebben verkocht aan Cornelijs van den Male en Lijsbet Ghyelens genaamd 
Stevens, zijn vrouw, een huis met hof bij den Beerthoutshof en grenzende aan den beemd 't Rees, leenroerig aan den 
heer van Mechelen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1239). Met weinig geschonden zegels van de beide schepenen in groene was. Hieraan 
vastgehecht de brief dd. 1538 Juni 22 (Reg.No. 2954).
regest_nummer 29541538 Juni 22
regest_beschrijving Gheeraerdt van der Aa en Jaspar van Loevene, schepenen van Mechelen, oorkonden, dat Jan van 
den Male heeft verkocht aan den graaf van Nassau, markgraaf van Zenette, heer van Breda, Diest, Grijmbergen etc., 
een huis met hof aldaar, grenzende aan den beemd 't Rees.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1239). Met de zegels van beide schepenen in groene was. Vastgehecht aan den brief dd. 
1485 Juli 26 (Reg.No. 2133).
regest_nummer 5951360 December 8
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regest_beschrijving Jan van den Zijl belooft binnen 2 jaar aan heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, 6 
morgen land in Noorthollant te zullen opdragen in ruil voor de 6 morgen, die hij in Leyderdorp van hem in leen hield 
en met zijn toestemming verkocht heeft, en Dirc van Wassenare, burggraaf van Leyden, stelt zich daarvoor borg.
regest_datering (op Onser Vrouwen dach Conceptio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1240). Met zegel van den oorkonder en rest van dat van Dirk van Wassenare in groene was.
regest_nummer 4471349 Februari 14
regest_beschrijving Willem, hertog van Beyeren, verbeider van Hollant enz. beleent, na opdracht door zijn kamerling, 
heer Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, heer Jan van Polanen, heer van de Leck, met 60 morgen land, 
geheeten het land van Saffenberch, in het gerecht van Emmichoven en met een tiende aldaar, beide door Willem van 
Duvenvoorde gekocht van de vrouwe van Saffenberch, waarna heer Jan van Pollanen er heer Willem van Duvenvoerde
erfelijk mee beleent, te versterven achtereenvolgens op diens kinderen Clemensge, vrouw van Jan van Driemilen, 
Diederic, Amelberghe en Willem en na hun nakomelingen.
regest_datering (dusent driehondert acht ende viertich des Saterdaechs op Sente Valentijns dach).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1351 Juli 9 (Reg.No. 483).
regest_nummer 4831351 Juli 9
regest_beschrijving Willaem van Zonne, deken van Sente-Gheerdenberghe, geeft vidimus van den brief dd. 1349 
Februari 14 (Reg.No. 447).
regest_datering (tSaterdaechs voir Sente Margrieten dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1241). Met geschonden zegel van den deken in bruine was.
regest_nummer 22581495 Augustus 14
regest_beschrijving Het Hof van Hollant verklaart ten nadeele van Allert Steffensz. 1 morgen land met woning in de 
Ketel aan den graaf van Nassouwe als leenheer vervallen wegens wanverzoek.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1242). Het zegel verloren. Hieraan aangehecht mandement tot executie voor den 
deurwaarder dd. Augustus 25 (Reg.No. 2259).
regest_nummer 22591495 Augustus 25
regest_beschrijving Het Hof van Hollant gelast den deurwaarder, het vonnis dd. 1495 Augustus 14 (Reg.No. 2258), 
hieraan vastgehecht, ten uitvoer te brengen.
regest_datering (in den Haghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1242). Met signet in roode was.
regest_nummer 991308 Juni 2
regest_beschrijving Willaem, graaf van Henegouwen, Hollant enz., machtigt Dideric van den Wale, meesxter vazn zijn 
huis in de Haghe, om het goed, dat aan graaf Willaem gekomen is door het overlijden van Ghisekijn uter Liere, aan 
diens vrienden te geven, daar waar het hem het best besteed lijkt.
regest_datering (Zierixe in Pinxterdaghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1243). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 2201330 Maart 15
regest_beschrijving Willaem, graaf van Heynegouwen, Hollant enz., beleent heer Jan van Polanen te zamen met diens 
broeder, heer Willaem van Duvenvirde, ridder, heer van Oisterhout, die het reeds nu in leen heeft, met het huis in de 
Lyre met 62 morgen land, eertijds door Diederic van den Wale gekocht van Hughelijn uter Lyre, en met de tienden, 
gekocht door denzelfde van heer Vranck van Hoyliede, beide na heer Willaems kinderloos overlijden te vererven op 
heer Jan en na diens dood op diens zoon Phillips.
regest_datering (tote Valenchine des Donredaechs voir Midvasten int jaer ons Heren MCCC neghen ende twintich).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1243). Met geschonden zegel van den oorkonder in groener was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1336 April 30 (Reg.No. 270).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 479.
regest_nummer 2701336 April 30
regest_beschrijving Hughe, abt van Egmond, geeft vidimus van den brief dd. 1330 Maart (Reg.No. 220).
regest_datering (op den Meyenavont).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1243). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 33881562 Januari 19
regest_beschrijving Pieter Sasbout te Delft verklaart, tevreden te zijn met de 16 morgen land in de Liere, gekocht van 
den prins van Oraengnen, zooals hem die geleverd zijn, en in den koopbrief zekere, door hem aangewezen grenzen te 
hebben doen opnemen.
regest_datering (XVc een en tzestich stilo curie Hollandie).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1244). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 33771560 October 2
regest_beschrijving Het Hof van Holland gelast den deurwaarder, op verzoek van het convent der Regulieren te Dort, 
om den prins van Oraingiën, jonker Claes van Assendelft, Jan Millinck, Heyman Adriaensz. van Blyenburch e.a. 
bezitters van de visscherij in de Merwede, welke vervreemd is in strijd met de voorwaarden, waarop zij eertijds door de
Regulieren in erfpacht is uitgegeven, te bevelen, daarvan afstand te doen, en hen te dagvaarden.
regest_datering (in den Haige).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1245). Aan den voet afschrift van het relaas van den deurwaarder.
regest_nummer 1201313 Mei 15
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regest_beschrijving Willaem, graaf van Henegouwen, Hollant enz., beleent zijn knaap Willaem Snickerieme, zoon van 
Philips van Duvenvoerde, met 7 hoeven land in de wildernis, westelijk grenzende aan de scheiding van Noetdorp.
regest_datering (in de Haghe des Dinxendaghes na Sente Servaes' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1246). Met weinig geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 1561323 Augustus 29
regest_beschrijving Willaem graaf van Henegouwen, Hollant enz., bepaalt in een geschil tusschen Diederic van 
Alcmade en diens vrouw Haseken Hughen dochter van Maerlant eener- en Willem heer Philipsz. van Duvenvoerde, zijn
kamerling, anderzijds, de grens tusschen de tienden te Noetdorp, toebehoorende aan jonkvrouw Haseken en 7 hoeven
moer met de tienden, die Willaem Philipsz. van Duvenvoerde van hem gekregen heeft.
regest_datering (in den Haghe oppe Sente Jans daghe tote uytgaende Oechste).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1246). Met de zegels van graaf Willem, Jacop, bisschop van Zuden, Colijn, abt van 
Middelburg, heer Symoen van Benthem, Jan van Rosenberch, Engbrecht van Voerscoten, Mathijs Reyghaersz. en 
Symon van der Borch in groene was, alle min of meer geschonden; de zegels van heer Daniel van de Merwede, heer 
Gherit van Raporst, heer Jan van Steenvoerde, heer Diederic van Outshoerne, Arnout van den Dorpe, Jan heer Gyelysz. 
en Gherart Alewijnsz. verloren.
regest_nummer 2561334 November 1
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynhnegouwen, Holland enz., gelast baljuwen, rentmeesters en schouten van 
Noortholland, Kennemerland en Vriesland, om heer Gheerolf van Cats het goed, dat hij geërfd heeft van heer Costijn 
van Renesse en waarop volgens hem van wege de grafelijkheid beslag gelegd zou zijn, omdat hij in Zeeland woont, 
vrijelijk te laten gebruiken.
regest_datering (Zierixzee op Alre Heyleghen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1247). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 2591334 December 2
regest_beschrijving Gheerlof van Cats, ridder, verkoopt aan heer Jan van Polanen al het goed bij Oester Mase, dat hij 
en Marie, zijn vrouw geërfd hebben van heer Costijn van Renesse, zijn vrouws broeder.
regest_datering (des Vridaghes na Sente Andries' dach apostels).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1247). Met resten van de zegels van den oorkonder, Gheret van den Woude, Ghisebrecht 
Jansz. en Willaem van Tetrode, schepenen van Haarlem, in groene was.
regest_nummer 3531343 Januari 13
regest_beschrijving Willaem, graaf van Heynnegouwen, Holland enz., vergunt Willem den Cuser een windmolen met 5 
à 6 morgen land te Ouder Aemstel, die deze van hem in leen heeft, als vrij eigen goed te verkoopen.
regest_datering (tot Brussele op die octave van Dertyendach MCCC twe ende viertich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1248). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 16701452 Maart 24
regest_beschrijving Dirck Henricxz. draagt op aan graaf Jan van Nassou 3½ morgen land te Oudshoirne in ruil voor 3 
morgen in Nuweveen, die hij tot dusver als leen had en nu in eigendom heeft verkregen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1249). Met geschonden zegel van Dirck Boudijnsz. van Zwieten in groene was.
regest_nummer 2861338 Augustus 6
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Holland enz., verkoopt aan Jan Hoec een stuk land in 
Ouderscye, geheeten de Rawe weyde, eerder afkomstig van Jan van den Doortoghe.
regest_datering (Zeerixee des Donresdaghes na Sente Pieters dach ingaende Oechst).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1250). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 4301348 April 19
regest_beschrijving Daniel van Mattenesse, ridder, belooft, wanneer hij daartoe wordt aangemaand, leenman te 
worden van heer Jan van Polanen voor een stuk land, gelijkwaardig aan de 23 morgen te Rijswijk, geheeten 
Stadewachte, die hij van hem in leen had en met zijn toestemming verkocht heeft.
regest_datering (des Saterdaghes na Sinte Tiburcius' daghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1251). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 6741370 Juni 11
regest_beschrijving Jan van Arkel, heer van Noerdeloes, verkoopt aan zijn oom, heer Jan van Pollanen, heer van de 
Leck en Breda, het goed, gelegen in Rijswijc, Wateringhe en Monster, dat als huwelijksgift is meegegeven aan zijn 
moeder, Heilwich van Pollanen bij haar huwelijk met heer Aernt van Arkel, heer van Noerdeloes.
regest_datering (des Dinxendaghes na Beloken Sinxen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1252). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 1331317 Maart 25
regest_beschrijving Willaem, graaf van Henegouwen, Hollant enz., geeft zijn klerk Willaem van Brawode, geheeten 
van Englant, het steenen huis met 27 morgen land, het riet buitensdijks en de meent in het Niewelant, die daar 
bijhoort, gelegen in het ambacht van Vlerdinghen, en afkomstig van Wouter van Loesdunen, door wiens zoons 
Wouter, Oedzier en Jan het verbeurd is, waarna Imme, weduwe van Wouter van Loesdunen, en haar zoons Gheraet en 
Willaem, Willaem van Brawode 10 pond hollandsch jaarlijks, die zij uit het goed bezaten, hebben kwijtgescholden.
regest_datering (dusent driehondert ende zestiene in Onser Vrouwen daghe in Marte).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1253). Met geschonden zegel met contrazegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 1811326 Augustus 15
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regest_beschrijving Schepenen van Woude in het ambacht van Jan van der Wateringhe oorkonden, dat Willem van 
Brawode, geheeten van Enghelant, heeft verkocht aan Aernt van den Dorpe een steenen huis met 27 morgen land, het 
rietveld buitensdijks en de meent in het Niewelant, eertijds eigendom van Wouter van Loesdunen.
regest_datering (des Woensdaghes na Onser Vrouwen daghe te uutgaende Oest).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1253). Met geschonden gemeen schepenzegel in groene was. Met losgeraakt transfix dd. 
1326 October 5 (Reg.No. 182).
regest_nummer 1821326 October 5
regest_beschrijving Willaem, graaf van Heynnegouwen, Holland enz., geeft zijn toestemming tot den verkoop van het 
goed, vermeld in den brief dd. 1326 Augustus 15 (Reg.No. 181), waardoor deze gestoken is, en belooft Arnout van den 
Dorpe, zijn knaap, in het bezit daarvan te zullen handhaven.
regest_datering (Dordrecht des Sonnendaghes na Sinte Baven dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1253). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 15821448 April 17
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van de Leck en Breda, geeft in erfpacht aan Willem 
van Naeldwijcks weduwe, de Zijtwinde, liggende aan het veer in Voirschoter ambacht.
regest_datering (in den Haghe).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1448 April 17 (Reg.No. 1583).
regest_nummer 15831448 April 17
regest_beschrijving Willem van Egmont van de Wateringe, jonkvrouwe van Naildwijck, belooft zich te zullen houden 
aan de voorwaarden, gesteld in den erfpachtsbrief dd. 1448 April 17 (Reg.No. 1582), hierin geïnsereerd.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1254). Met het zegel van de oorkondster in roode was.
regest_nummer 22741496 December 20
regest_beschrijving Het Hof van Hollant veroordeelt Machtelt Adriaen Jan Pietersz. weduwe en Pieter Ariaen 
Lammesz., bezitters van 20 morgen land, geheeten de Kerckhove, te Groot Waspijck en leen van den graaf van 
Nassouwe, benevens Pieter Mathijsz. en Jan Vastensz., Heilige-Geestmeesters van Waspijck, als uitgevers van dat 
leengoed, allen bij verstek, de handen af te houden van de 20 morgen, daar het goed verbeurd is wegens wanverzoek.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1255). Met geschonden zegel in roode was. Hieraan vastgehecht de brief dd. 1496 
December 30 (Reg.No. 2275).
regest_nummer 22751496 December 30
regest_beschrijving Stadhouder en raden in Hollant gelasten den deurwaarder, hun vonnis van den 20 dezer (Reg.No. 
2274), waaraan deze is vastgehecht, ten uitvoer te leggen.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1255). Met geschonden zegel in roode was.
regest_nummer 1161312 Juni 28
regest_beschrijving Beatrice, abdis, en het convent van Lausdunen, beloven de 20 pond jaarlijks, door haarzelf 
gereserveerd voor wijn, nl. 8 pond uit haar molen te Lausdunen en 12 uit haar tienden van Alebrechtsgheest, en de 20 
pond, haar geschonken door Diederic van den Wale, nl. 9 pond uit 4 morgen land in Ouderborgher made en 14 hond 
op de geest, 5½ pond uit 4½ morgen in Wateringhen, welke landen hij haar bij schepenbrief gegeven heeft, en 5½ 
pond uit zeker land, dat hij van het klooster heeft gekregen, jaarlijks te zullen besteden voor wijn.
regest_datering (up Sinte Pieters ende Sinte Pauwels avonde der Apostele).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1256). Met resten van het conventszegel en van dat van den abt van Citeaux, ter visitatie in 
het klooster aanwezig, in groene was.
regest_nummer 2411333 Januari 4
regest_beschrijving Dirc van den Rine en Volkeric die Brouwer, schepenen van 's Gravesande, oorkonden, dat Deric 
Boudewijn en Boudewijn Dircsz. hebben verkocht aan heer Jan van Pollanen, ridder, 1 morgen land in Wateringhe in 
het Brede Weer.
regest_datering (MCCC twee ende dertich des Manendaghes voer Dertienen daghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1257). Met zegel van Dirc van den Rine in groene was; dat van Volkeric die Brouwer verloren.
Daar Dertiendag in 1332 op Maandag viel zou de Maandag daarvoor op 30 Dec. 1331 vallen, welke datum hier mogelijk 
zou zijn bij aanneming van den Kerststijl. Voor 's Gravezande is een voorjaarsstijl waarschijnlijker.
regest_nummer 2401333 Januari 2
regest_beschrijving Deric van den Rine en Volkeric die Brouwer, schepenen van tsGravensande, oorkonden, dat 
Ysebrand Naghel, Willaem Ysebrandsz., en Gheret Beine verkocht hebben aan heer Jan van Pollanen, ridder, 6 morgen 
land in Wateringhe, oostwaarts van Duvensteyne.
regest_datering (des Saterdaghes voer Dertienen daghe Mo CCCo twee ende dertich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1258) Met de zegels der beide schepenen in groene was, waarvan het tweede geschonden.
regest_nummer 2421333 Januari 7
regest_beschrijving Dirc van den Rine en Volkeric die Brouwer, schepenen van tsGravensande, oorkonden, dat Willaem
en Ancem die Groene en Ancem Jansz. verklaard hebben schuldig te zijn aan Jan van Heemstede 40 pond hollandsch 
als koopsom van 4 morgen land in het Bredeweer te Wateringhen, en dat zij het land verkocht hebben aan heer Jan 
van Pollanen, ridder.
regest_datering (MCCC twee ende dertech des Donresdaghes na Dertienen daghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1259). Met geschonden van de beide oorkonders in groene was.
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regest_nummer 8921402 Mei 18
regest_beschrijving Johanna, hertogin van Brabant enz., oorkondt, dat voor haar en mannen van leen, heer Godfroit 
van den Torre, heer van Godchillies, heeft overgedragen aan Willem van Zeyne, haar raad, de warande en de jacht op 
konijnen in het land van Couturen en in de Hagen ten Hove binnen de landerijen van het huis van Crissant.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1260). Met het zegel van de oorkondster in bruine was, die van heer Jan van Ophem, 
hofmeester, en Godfroit van der Neuveruwe, deurwaarder, in groene was; dat van Jan Hertewijc, eveneens 
deurwaarder, verloren.
regest_nummer 26441518 Maart 14
regest_beschrijving Goert Gerben, Jan Lynermans, Jan de Raymaker, Jan Jaecx, Reynder van Hove, en Gielijs Baten, 
schepenen van Hersele, oorkonden, dat de meier van Zichenen namens den heer van Nassauwe, aan Heynrich der 
Boven Jansz. en Heynrick van Opstalle twee stukken wijngaard, samen groot 47 roeden, op den Muelenberch te 
Hersele heeft gegeven tegen een oude zwarte per roede jaarlijks, waarvoor zij ½ bunder land in het Boeckenrot als 
onderpand stellen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1261). Het gemeen schepenzegel verloren.
regest_nummer 30851543 November 2
regest_beschrijving Jan Broegelmans, Bernart Bogarts, Jacop Coppens, Henrick Thiels, Jan Boekens, Cornelis 
Lintermans en Merck Valckenaers, schepenen van Hersselt, oorkonden, dat jonker Adraen van Lisseboen, meier van 
Zichenen en Meerhout en rentmeester van den prins van Oraengiën, graaf van Nassou etc., na vertoon aan Jan 
Bloemarts, stadhouder van den meier van Hersselt, van een consentbrief, hem te Bredale door den raad van den prins 
verleend, heeft uitgegeven in erfcijns aan Jan der Boven Lodewixsz. een erf, geheeten de Hofstadt, met een stuk heide,
samen groot 1 bunder, en een stuk hei, geheeten de Wyerspruyten, groot 3 zillen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1262). Met rest van het gemeene schepenzegel in groene was.
regest_nummer 20001476 Maart 20
regest_beschrijving De notaris Vranck Herions van Hugaerden, priester, instrumenteert, dat de meier en rentmeester 
van Holye ten behoeve van den hertog van Gulik en Berghe, graaf van Ravensberghe, heer van Heynsberch, 
Leeuwenberch, Diest, Zichen, Holyde etc., twee watermolens in Hugaerde, die met groote onkosten gerepareerd 
zouden moeten worden, in erfpacht heeft gegeven aan de broeders van de 3e orde van St. Franciscus te Overlaer in 
Hugaerden voor 9 rijnsche guldens jaarlijks, met belofte hun voor St. Remijs een brief van vergoeding van den hertog 
van Gulik en een akte van consent van den graaf van Nassouwen te zullen geven.
regest_datering (der negenster indictie).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1263). Op hetzelfde blad de afschriften dd. 1476 November 10 en December 4 (Reg. Nos. 
2009 en 2011). Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1476 November 10 (Reg.No. 2009).
regest_nummer 20091476 November 10
regest_beschrijving Meier en schepenen van Hugaerden oorkonden, dat Willem, hertog van Gulick en den Berghe, 
graaf van Ravensberghe, heer van Heynsberch, Leeuwenberch, Diest, Zichenen en Holye, zich op de plaats voor zijn 
slot te Hamboch in het land van Gulick, in de goederen, die zijn vrouw Elisabeth van Nassouwen van haar ouders heeft 
geërfd en gelegen zijn in Hougaerde, met name twee watermolens, heeft laten goeden, waarna hij de beide molens 
heeft overgedragen aan het klooster Mariënhuize van de 3e orde van St. Franciscus te Overlaer in Hoegaerden op 
voorwaarden, vermeld in het instrument dd. 1476 Maart 20 (Reg.No. 2000), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1263). Geschreven op hetzelfde blad als de afschriften dd. 1476 Maart 20 en December 4 
(Reg. Nos. 2000 en 2011).
regest_nummer 20111476 December 4
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vianden, heer van Breda etc., in het bezit gesteld zijnde van de 
heerlijkheid Holede als ook van Zichen, Meerhout, Vorst e.a. wegens een rente, die hij daaruit had, ratificeert de 
uitgifte in erfpacht van twee watermolens te Hugaerde, door den hertog van Gulick en Berghe, graaf van 
Ravensberghe, heer van Heynsbergh, Leewenberch, Diest enz., aan het klooster van de broeders der 3e orde van St. 
Franciscus te Overlaer in Hugaerde voor 9 rijnsche guldens jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1263). Geschreven op hetzelfde blad als de afschriften dd. 1476 Maart 20 en November 10 
(Reg. Nos. 2000 en 2009).
regest_nummer 22441494 Augustus 21
regest_beschrijving Cornelis Bode, Heynrick van Aken, Pieter Zeghers, Jan Wouters, Jan Gysels, Lenaert van den 
Buyten en Jan Luyx, schepenen van Loenhout, oorkonden, dat Daniel van Loenhout, heer van Boelaer en Loenhout, 
verkoopt aan Loeyken van Leefdaele 14 bunder moer te Loenhout onder Popendonck.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1264). Met zegel van Daniel van Loenhout in roode was en geschonden en gemeen 
schepenzegel van Loenhout in groene was.
regest_nummer 4371348 Juli 25
regest_beschrijving Walramus, graaf van Spanheim, schenkt Maria, gravin van Vyanden, echtgenoote van zijn oudsten 
zoon Symon, de helft van zijn stad Kirchperg.
regest_datering (die Beati Jacobi apostoli).
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regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1366 Mei (Reg.No. 640).
regest_nummer 6401366 Mei 6
regest_beschrijving Johannes van Bounna, proost van St. Albanus te Namur, geeft vidimus van den brief dd. 1348 Juli 
25 (Reg.No. 437).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1265). Met het proostenzegel in groene was.
regest_nummer 5701358 October 19
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, vergunt zijn nicht, Clemeynse, vrouw van Jan van 
Drimmelen, om vrijelijk te beschikken over 7 morgen land, geheeten de Halve Taphoeve en gelegen in het Broec.
regest_datering (des Vridaghes na Sente Lucas'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1266). Met rest van het zegel van Jan van Pollanen in bruine was.
regest_nummer 2811337 November 27
regest_beschrijving Symon, graaf van Benthem, beleent Otte van Zoelen, ridder met het goed, dat heer Jan van 
Brandenborch als voogd van zijn vrouw Herborch in leen had en afkomstig is van die van Stoutenberch.
regest_datering (des Donredages na Sente Katherinen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1267). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 17161455 Augustus 9
regest_beschrijving Prior en convent der Cartusers op Sinte Beaets berch buiten Covelens machtigen Steven Witfoet, 
vicaris in den Doem te Utrecht, hun rentmeester, om 2½ morgen land, geheeten de Lijscamp en gelegen te Themaet, 
over te dragen aan Steven van Zulen van Nyevelt of een ander.
regest_datering (op Sinte Lourens' avond martyr).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1457 Januari 13 (Reg.No. 1760).
regest_nummer 17601457 Januari 13
regest_beschrijving Ghijsbert Hughenz., schout van Themaet, oorkondt, dat voor hem en buren, Steven Witvoet, 
vicaris van den Doem te Utrecht, na overlegging van een volmacht dd. 1455 Augustus 9 (Reg.No. 1716), hierin 
opgenomen, 2½ morgen land aldaar, geheeten de Lijscamp, heeft verkocht aan Steven van Zulen van Nyevelt 
Willemsz. ten behoeve van de Domproosdij te Utrecht.
regest_datering (op Sinte Poncyaens dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1268). Met geschonden zegel van den schout in groene was.
regest_nummer 1591324 Januari 9
regest_beschrijving Florans van Uietfaes, knaap, draagt op aan den graaf van Hollant 18 pond hollandsch jaarlijks uit 
den tol te Ammers ten behoeve van Willam den kamerling.
regest_datering (des Manendaghes na Dertiendaghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1269). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb 8 Juli 1379 wordt Jan van Polanen hiermede beleend.
regest_nummer 22831497 Juli 11
regest_beschrijving Englebert, graaf van Nassou en Vianen, heer van Breda etc., scheldt het klooster Syon buiten Delfft
7 wilhelmusschilden jaarlijks aan erfpacht van 5 morgen land kwijt en verkoopt het 2 morgen land, in twee stukken 
aldaar gelegen.
regest_datering
regest_nb Authentiek gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1270). Hieraan vastgehecht de brief van graaf Engelbrecht van 
Nassau dd. 1497 Juli 17 (Reg.No. 2284).
regest_nummer 22841497 Juli 17
regest_beschrijving E. de Nassou gelast Jan den bastaard, kastelein te Heusden, Heindrick van Hasselt, kastelein te 
Turnhout, en Gerryt van der Strepen om den prior van Syon of brenger dezes de oude brieven af te geven van de 
erfpacht, vermeld in het hieraan vastgehechte afschrift van den brief dd. 1497 Juli 11 (Reg.No. 2283), daar hij die uit 
devotie heeft kwijtgescholden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1270).
regest_nummer 4791350
regest_beschrijving Willaem van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, geeft, daartoe in staat gesteld door den brief dd. 
1346 Augustus 10 (Reg.No. 401), hierin opgenomen, zijn nicht Marie, zuster van den heer van de Leck, 25 pond 
hollandsch jaarlijks uit de tienden van Hasaerdswoude.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1271). Met geschonden zegel van Willem van Duvenvoirde met geheim zegel als contrazegel
in groene was; de zegels van Heinric die Moelnaer en Dieryc Eelands, leenmannen van de grafelijkheid, verloren.
regest_nummer 1601324 Januari 13
regest_beschrijving Willaem, graaf van Heynegouwen, Holland enz., verkoopt aan zijn knaap, Jan van Polanen, zijn 
korentiende te Mazeland, de smaltiende te Scipliede en een korentiende bij Delf als leen.
regest_datering (Dordrecht op Sinte Ponciaens avond Mo CCCo drie ende twintich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1272). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 18371461 Juni 16
regest_beschrijving Adam van Cleve, secretaris etc., belooft, dat, wanneer de korentiende aan de Oostzijde van Delff, 
hem door Johan, graaf van Nassouw etc., verkocht, blijkt te zijn de tiende in Crayenborch, hij daarvoor jaarlijks 1 schild 
pacht zal betalen.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1272). Met opgedrukt zegel in groene was en geschonden.
regest_nummer 19381471 Januari 26
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dietz, heer van Breda, beëindigt zijn geschillen met Adam 
van Cleve, secretaris van den hertog van Bourgondië, over de koren- en smaltiende in Maeslant, Scipluden en 
Hodenpijl en de korentienden in Craeyenborch ten Oosten van Delff, die hij bij akte van 1460 Maart 31 aan genoemden 
Adam heeft gegeven, in dier voege, dat deze jaarlijks na de openbare verkooping een door den schout bezegelde 
opgave van de opbrengst zal overleggen en daarvan 1/3 zal afstaan, waarvoor hij vrijgesteld wordt van de 17 schilden 
jaarlijks aan pacht, alles behoudens het leenheerschap van den graaf van Nassouw.
regest_datering (na costume 'sHoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1272). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was en resten van de zegels van 
Adam van Nispen, drossaard, en Goessen van Romen, rentmeester van Breda, in groene was, dat van Adam van Cleve 
verloren.
regest_nummer 19391471 Januari 26
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dietz, heer van Breda, machtigt Adam van Cleve, secretaris 
van den hertog van Bourgoengiën, tot administratie van de tienden, die hij in Maeslant en ten Oosten van Delff van de
grafelijkheid in leen houdt, waarbij hijzelf op zich blijft nemen de diensten, wegens die tienden verplicht aan den 
leenheer.
regest_datering (na costume 's Hoofs van Ludick).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1471 Januari 26 (Reg.No. 1940).
regest_nummer 19401471 Januari 26
regest_beschrijving Adam van Cleve, secretaris van den hertog van Bourgoengiën, belooft Johan, graaf van Nassouw, 
geen gebruik te zullen maken van den brief dd. 1471 Januari 26 (Reg.No. 1939), hierin geïnsereerd, ten zijnen nadeele.
regest_datering (na costume 's Hoofs van Ludic).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1272). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 1421318 April 15
regest_beschrijving Willem, graaf van Henegouwen, Hollant enz., beleent zijn kamerling Willem met 25 pond 
hollandsch jaarlijks uit den tol van Niemandsvriend, na opdracht door Jan van Brandenbourch, burger te Aken.
regest_datering (te Coelne op den Palmenavonde int jaer ons Heren M CCC ende zeventiene).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1273). De zegels van graaf Willem en van zijn broeder Jan, heer van Beaumont, verloren.
regest_nummer 806Laatste kwart 14e eeuw, doch vóór 1391
regest_beschrijving Dirck van Wassenaer, burggraaf van Leyden, beleent Oetdzier van Cralingen met de koren- en 
smaltiende, geheeten op den Hem, gelegen te Ouwerschie.
regest_datering (des Saterdaechs na Onser Vrouwen Annunciatio).
regest_nb Afschrift op papier (Inv.No. 1274). Het stuk is beschadigd.
regest_nb Dirk van Wassenaer, burggraaf van Leiden, stierf in 1391, Oetdzier van Cralingen wordt vermeld als broeder 
van Willem, die voorkomt in 1374 en 1390. Beide gegevens zijn ontleend aan van Leeuwen, Batavia Illustrata.
regest_nummer 13031432 Juli 22
regest_beschrijving Henrijck, heer van Wassener, burggraaf van Leyden, beleent Jan van der Leeck met de koren- en 
smaltiende, geheeten Op den Hem en gelegen te Ouderschie in het ambacht van Oetsier van Cralingen.
regest_datering (Op Zijnte Maria Magdelen dach).
regest_nb Afschrift in duplo (Inv.No. 1274). Op hetzelfde blad papier staat vermeld, dat in het jaar 1473 Juli 11 Adriaan 
van der Leeck met de tienden beleend werd en dat in het jaar 1486 November 26 jonkvrouw Gielys van der Leeck met 
Jan van Naeltwijck, haar echtgenoot, de tienden opdroeg ten behoeve van haar dochter Alijdt van Kijffhoeck en haar 
man, Claes van Assendelf, op voorwaarde, dat deze de tienden tegen vergoeding zouden teruggeven, wanneer 
jonkvrouwe Gielys en Jan van Naeltwijck zoons kregen.
regest_nummer 3011339 Augustus 28
regest_beschrijving Jan van Henegouwen, heer van Bemont, oorkondt, dat Jan van Polanen heer Jansz. hem 1000 
pond zwarte tournooizen uit Tieselinsweert en elders in Zuythollant, die deze van hem in leen hield, heeft opgedragen,
ten behoeve van heer Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, na wiens dood zij terug zullen komen aan Jan 
van Polanen, die eer leenman voor blijft, en dit alles bevestigt.
regest_datering (des Saterdaechs na Sente Barthelomeeus' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1275). Met de zegels van Jan van Heynegouwen, heer Heynric, heer van de Leck, en Heynric 
van Hinsbergh in groene was; dat van Jan van Polanen, en heer Jan, Jan's vader, verloren.
regest_nummer 2971339 Mei 23
regest_beschrijving Willem, markgraaf van Guylick, en Janne, markgravin, verkoopen aan Jan van Henegouwen, heer 
van Beaumondt, 1000 pond tournooisch, gevestigd op Thieselins weerd, die Janne bij haar huwelijk heeft mede 
gekregen van haar vader Willem, graaf van Holland, welke verkoop mede bezegeld wordt door hun zwager en broeder 
Willem, graaf van Holland.
regest_datering (des Sonnendages nae Pinxteren).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1410 Juni 19 (Reg.No. 974).
regest_nummer 9741410 Juni 19
regest_beschrijving Deken en kapittel van Zinte Marie in Breda geven vidimus van den brief dd. 1339 Mei 23 (Reg.No. 
297).
regest_datering
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regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1275). Het kapittelzegel verloren.
regest_nb b) Afschrift 16e eeuw (Inv.No. 717).
regest_nummer 10641417 Augustus 1
regest_beschrijving Johan, hertog van Beyeren, elect van Ludick, heer van Voerne etc., beleent Engelbrecht, graaf van 
Nassouwen, heer van de Leck en Breda, zijn raad, met een rente, groot 200 fransche kronen jaarlijks, gevestigd op het 
land van Voirne.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1428 September 1 (Reg.No. 1240).
regest_nummer 12401428 September 1
regest_beschrijving Deken en kapittel van de kerk van St. Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1417 
Augustus 1 (Reg.No. 1064).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1276). Met een rest van het kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 2751337 Mei 7
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., oorkondt, dat heer Jan van Pollanen, ridder, heeft 
vermaakt aan Jan, zijn zoon, te vererven op de kinderen van hem en jonkvrouw Jehanne, dochter van heer Jan van 
Haelbeke, 1000 pond zwarte tournooizen jaarlijks, gevestigd op de renten uit de geest te Vronen, die graaf Jan (II) 
gegeven heeft aan heer Philips van Duvenvorde Jan van Polanens vader, op den burcht te Heemskerke, op de 
geesttienden te Monster en den molen aldaar, op de poldertienden en de tienden te Loesdunen.
regest_datering (te Valenchiene des Wonsdaghes na Meyedaghe).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1428 December 28 (Reg.No. 1243).
regest_nummer 12431428 December 28
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sinte Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1337 Mei 7 (Reg.No. 
275).
regest_datering (dusent vierhondert negen ende twintich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1277). Met kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 15841448 Mei 3
regest_beschrijving Jan van Wesenbeke van Schoeten, leenheer van een heerlijkheid in het dorp Pulle onder de Bank 
van Santhoven, Jan van Wesenbeke van Hoedonck, Jan van Oekele geheeten Jan Thijs, Roelant van den Broeke en 
Henrick Lucas, geheeten die Clerck, mannen in dat hof, en Anthonis van den Broeke, Henric Massijs geheeten die Laet, 
en Jacop die Kock, laten van den hertog van Brabant, oorkonden, dat Gielijs Crawels van Johan, graaf van Nassouw, 
heeft gekocht het goed ter Elst ten Hove, gelegen te Pulle, waaruit deze 56 rijnsche guldens jaarlijks behoudt, losbaar 
met den penning 20.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1456 April 24 (Reg.No. 1736). In dorso staat, dat de rente verkocht is aan heer 
Wouter Bauw.
regest_nummer 17361456 April 24
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van Breda geven vidimus van den brief dd. 1448 Mei 3 (Reg.No.
1584).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1278). Met het stadszegel in groene was.
regest_nummer 17371456 April 28
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassau, Vyanden en Dyetze, heer van Breda, machtigt Cornelis de Meye om van 
Henrick Crawel in ontvangst te nemen, wat deze schuldig is uit hoofde van een rente, groot 56 rijnsche guldens 
jaarlijks, die de graaf heeft uit het goed ter Elst ten Hove.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1278). Met rest van het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 3161340 Augustus 16
regest_beschrijving Wilhelmus, markgraaf van Juliacum, beleent Lodovicus, graaf van Vienna, erfelijk met 100 mark 
jaarlijks uit de tollen te Juliacum en te Birkistorp, losbaar met 1000 mark, op voorwaarde, dat graaf Lodovicus na 
aflossing een gelijkwaardige inkomst uit zijn allodiaal bezit zal aanwijzen om mede beleend te worden.
regest_datering (feria quarta post festum Assumptionis gloriose virginis Marie).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1279). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 2091329 Augustus 12
regest_beschrijving Wilhelmus, graaf van Juliacum, verklaart schuldig te zijn aan zijn bloedverwanten Godefridus en 
Ludovicus, broeders van Vienna, klerken, 2665 pond toursche kleinen, welke hij belooft te betalen op 1 October 1330 
en die, bij overlijden van de broeders vóór dien datum, zullen vererven op hun broeder Henricus, graaf van Vienna.
regest_datering (Sabbato ante festum Assumcionis Beate Marie virginis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1280). Met de zegels van de borgen Godefridus, heer van Bergheim, Henricus van 
Spaynheim, proost van Aquae, Gerardus van Endelsdorp en Hermannus van Linendale, dapifer van den oorkonder, 
ridders, en Hermannus Blankart, de eerste twee in groene, de laatste drie in bruine was; dat van Godefridus, heer van 
Bergheim zeer geschonden; de zegels van Willem van Juliacum en de borgen Walramus, proost van Trajectum, broeder
van Godefridus van Bergheim, Wernerus van Rode senior, Ruchgerus van Gilikerke, Rasso Maissereil en Mathias van 
Stommel, ridders, verloren.
regest_nummer 5151355 Maart 16



606 Nassause Domeinraad tot 1580 1.08.01

regest_beschrijving Jhan, hertog van Brabant enz., belooft heer Jhan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, 
schadeloos te zullen stellen voor alle verlied, dat hij mocht lijden door het medebezegelen van eenige 
schuldbekentenissen van den hertog.
regest_datering (tot Bruessele dusentich driehondert vijftich ende viere na die coustume des Hoifs van Camerijc).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1281). Met geschonden zegel van den oorkonder in gele was.
regest_nummer 5611357 November 11
regest_beschrijving Dieric van Wassenaer, burggraaf van Leyden, ridder, komt overeen met heer Willem van 
Oesterhoute en vrouwe Heylewijf, zijn zwager en zuster, dat zij van de nalatenschap van zijn ouders zullen ontvangen 
50 pond hollandsch jaarlijks, verzekerd op zijn woning op 't Zant, en na overlijden van Christine, heer Aelmans vrouw, 
nog 50 pond, te vestigen op goederen, door heer Willem en vrouwe Heylewijf aan te wijzen.
regest_datering (op Sinte Martijns dach in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1282). Met de zegels van den oorkonder, Ysebrant van Alcmade, schout van Oestghiest, 
Gherit van Oestghiest en Ghisebrecht Jacobsz. in groene was.
regest_nummer 5781359 Augustus 11
regest_beschrijving Wenceslas van Behem, hertog van Brabant, Luxemburg enz., belooft zijn neef, graaf Walraven van 
Spainhem, die erin heeft toegestemd, dat hij tot Onzer Vrouwen dag assumptio (15 Augustus) het kamp verliet, waarin 
zij thans liggen, op Woensdag a.s. (14 Augustus) terug te komen te Loevene en daar te blijven.
regest_datering (des Sondaechs na Sente Laurencius' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1283). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 5791359 Augustus 14
regest_beschrijving Wenceslaus van Behem, hertog van Brabant, Luxemburg enz., en Dyderic, graaf van Loen en Chiny,
heer van Heinsberch en Blankenberch, beloven hun neef, graaf Walraven van Spaenhem, die hun van heden tot 
Zondag na St. Bartholomeus (25 Augustus) uitstel heeft gegeven om respectievelijk Loeven en Tricht binnen te rijden, 
zich daaraan te zullen houden en niet vandaar te vertrekken, voordat hem voldoening gegeven zal zijn volgens brieven
daarop betrekkelijk.
regest_datering (te Halen op Onser Vrouwen avont Assumptio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1283). Met de zegels der beide oorkonders, het eerste in bruine was en zeer geschonden, 
het tweede in groene was.
regest_nummer 6131362 Juni 9
regest_beschrijving Steven, heer van Coesinton, verklaart schuldig te zijn aan heer Jan van Pollanen, ridder, heer van 
de Leck en Breda, 49 pond toursche grooten.
regest_datering (des Donredaghes na Sinte Bonifaes'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1284). Met geschonden zegel in groene was van den oorkonder.
regest_nummer 6411366 Augustus 24
regest_beschrijving Jan van Driemilen verklaart schuldig te zijn aan Gielijs van den Wijngaerde, drossaard van Breda, 
82 gulden en 10 lioenen, welke hij belooft op Sint Jansdag e.k. te zullen terugbetalen.
regest_datering (op Sente Bertolemeeus'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1285). Met zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 6811371 Januari 21
regest_beschrijving Diederic van Oesterhout, ridder, verkoopt aan heer Willem, heer van Oesterhout, zijn broeder, al 
zijn goed in Hollant voor 2750 schilden, uit te betalen aan verschillende personen, in de eerste plaats aan den heer van 
de Leck 333½ schild.
regest_datering (op Sente Angneten dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1286). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 3421342 Maart 5
regest_beschrijving Henric, heer, en Ysenbeel van Fonteynnis, vrouwe van Brederode, beloven, dat zij het goed ), dat zij
aan hun zuster Katryne, vrouwe van Polanen, en heer Jan van Polanen voor 1200 pond hollandsch verpand hebben, 
niet zullen aflossen.
regest_datering (sDinxdaghes voer Sinte Gregorius' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1287). Met zegel van Ysenbeel in groene was, dat van Heinric verloren.
regest_nummer 6911371 November 5
regest_beschrijving Willem, Ghisebrecht en Tyelman, zoons van Willaem van Brederode, beloven heer Jan van de Leck,
heer van der Nuwervaert, indien hij schade mocht lijden door de 1800 pond hollandsch, die hij ten behoeve van hun 
vader ten zijnen laste genomen en op de Nuwervaert gevestigd heeft, dagelijks 1 pond te betalen, om de 14 dagen af te
dragen op straffe van leisting.
regest_datering (des Woensdaghes na Alre Godsheilighen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1287). Met de zegels van de oorkonders in groene was, het eerste en derde geschonden.
regest_nummer 7291378 October 31
regest_beschrijving Notaris Mathias Scilder van Buschum Ducis instrumenteert, dat Margareta van der Lyppen, 
echtgenoote van heer Johannes van Pollanen, heer van de Lecka en Breda, belooft, dat zij bij een tweede huwelijk aan 
de erfgenamen van haar eersten echtgenoot 8000 goudguldens zal betalen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1288). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 8281394 October 22
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regest_beschrijving Jan die Rucheneer en Zebrecht van den Nele, schepenen in Breda, oorkonden, dat vrouwe Odylie 
van Zalmen, vrouwe van de Leck en Breda, met heer Willem, heer van Oesterhout, als voorgd, en heer Henric van der 
Leck beloven zich te onderwerpen aan de uitspraak van zes arbiters in de geschillen, die vrouwe Odylie heeft met heer 
Henric als voogd van haar dochter.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1289). Met opgedrukte zegels van de beide schepenen in bruine was.
regest_nummer 843c 1395 November 7
regest_beschrijving De bisschop van Utrecht geeft heer Henric van de Leck, heer van der Ryvier, zijn ontevredenheid te 
kennen over diens weigering om door vrienden te laten uitmaken, met welk recht hij zijn schoonzuster van Zalmen, 
vrouwe van de Leck, den lijftocht onthoudt, haar door zijn broeder boven de huwelijksvoorwaarden toegezegd, en 
dreigt, dat hij de zaak voor de vrouwe van Brabant en den hertog van Holland zal brengen.
regest_datering (ter Horst).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1289). Het opgedrukte sluitzegel in roode was verloren.
regest_nummer 8441395 November c 15
regest_beschrijving F(rederik), bisschop van Utrecht, dringt er bij heer Henric van de Leck, heer van Hezewijck, in 
antwoord op diens schrijven op aan, een dag te bepalen, waarop hij met zijn vrienden te Hoesden zal komen om met 
afgevaardigden van den bisschop een onderzoek in te stellen naar de geschillen tusschen hem en zijn schoonzuster, 
vrouwe van de Leck.
regest_datering (ter Horst des Saterdages nae Sinte Meertens dach).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1289). Het opgedrukte sluitzegel in roode was verloren.
regest_nummer 8451395 November 20
regest_beschrijving Henric van de Leck, heer van Hezewijc, schrijft aan den bisschop van Utrecht in antwoord op diens 
schrijven, dat hij, daar de heer van de Leck behalve hem nog andere testateurs heeft benoemd, niet zonder hen te 
Hoesden komen kan, en dat hij de vrouwe van de Leck in niets te kort heeft gedaan.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1289).
regest_nummer 8401395 Augustus 24
regest_beschrijving Odilia van Zalmen, vrouwe van de Leck en Breda, met haar oudsten broeder Symon als haar 
voogd, en Henric van de Leck, heer van Heiswijc, als voogd van Johanna van de Leck en Breda, beloven zich te houden 
aan de uitspraak van heer Philips van Pollanen, heer Jan van Heymstede en heer Jan van den Camp, ridders, als 
arbiters, inhoudende, dat heer Heinric aan vrouwe Odilia zal betalen 700 hollandsche guldens, en dat twee zegslieden 
van weerszijden met de vrouwe van Brabant zullen beslissen of de kroezen en koppen, aan Johanna geschonken als 
pillegiften, aan haar of aan vrouwe Odilia zullen komen, alles tot de meerderjarigheid van Johanna en onverkort de 
huwelijksvoorwaarden, lijftocht en vroegere arbitrale uitspraak.
regest_datering (op Sinte Bartholomeus'dach des heilichs apostels).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1289). Met geschonden zegels van Odilia en Heinric van de Lek in bruine was, rest van het 
zegel van Philips van Polanen in groene, en van dat van Jan van den Campe in bruine was; dat van Jan van Heijmstede 
verloren.
regest_nummer 8841400 October 1
regest_beschrijving Odilia van Zalmen, vrouwe van de Leck en Breda, belooft niet te zullen hertrouwen, op een boete 
van 4000 rijnsche guldens, tenzij zij drie maanden van te voren aan haar dochter Johanna, vrouwe van de Leck en 
Breda, 2000 oude frankrijksche schilden heeft verzekerd voor de helft van het zilverwerk, juweelen enz., die zij na den 
dood van haar echtgenoot aan zich heeft gehouden, en afstand heeft gedaan van haar lijftocht, groot 1200 rijnsche 
guldens jaarlijks, ten behoeve van haar dochter.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1290). Met het zegel van de oorkondster in groene, en dat van Frederik van Blanckenhem, 
bisschop van Utrecht, in roode was.
regest_nummer 7521382 Juli 30
regest_beschrijving Johan, graaf van Salmen, en zijn vrouw Philippa van Valkenborch oorkonden, dat wanneer hun 
dochter Odilia, vrouw van Johan, heer van de Leck en Breda, kinderloos komt te overlijden, de 4500 gulden, Johan van 
de Leck bij zijn huwelijk beloofd, na zijn dood aan de oorkonders terug zullen komen.
regest_datering (des Goensdaghes nae Sint Jacobs daech des heiligen apostelen).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1291). Met de zegels van de beide oorkonders in groene was.
regest_nummer 7511382 Juli 30
regest_beschrijving Johan graaf van Salmen, Heynrich, graaf van Salmen in Oeslingen, en Reijnolt van Valkenborch, 
heer van Borne en Sittert, verklaren schuldig te zijn aan heer Johan, heer van de Leck en Breda, 4500 gulden, die Johan,
graaf van Salmen, heer Johan van de Leck beloofd heeft bij diens huwelijk met zijn oudste dochter Odilie.
regest_datering (des Goensdages nae Sent Jacobs dach des heiligen apostolen).
regest_nb a) Gevidimeerd in den brief dd. 1401 Maart 9 (Reg.No. 887).
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1410 November 30 (Reg.No. 978).
regest_nummer 8871401 Maart 9
regest_beschrijving Deken en kapittel van de kerk van de H. Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1382 Juli 
30 (Reg.No. 751).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1291). Met het kapittelzegel in groene was.
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regest_nummer 9781410 November 30
regest_beschrijving Deken en kapittel van de kerk van Sint Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1382 Juli 30 
(Reg.No. 751).
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1291). Met afgesleten kapittelzegel met contrazegel in bruine was.
regest_nummer 10741418 Augustus 26
regest_beschrijving Johan hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., en Jacob van Beyeren, zijn gemalin, beloven
hun moeder Margriete van Bourgongiën, hertogin van Beyeren, gravin en vrouwe van genoemde landen, en hun raden
Engbrecht, graaf van Nassou, heer van de Leck en Breda, Jacob heer van Gaesbeeck en Abquoude, Willem van 
Brederode, heer van Steyn, heer Philps, heer van Wassenaer, burggraaf van Leyden, heer Johan, heer van Montfoirt, 
heer Heinric van de Leck, heer Jan van Vyanen, heer Lodeweyck van Montfoirt, heer Jan van Heemstede, heer Florens 
van Haemstede, heer Aernt van Duvenvoirde, heer Gillijs van Cralinge, heer Willem die Rover van Montfoirt, heer Jan 
van Renesse van Everingen, heer Willem van der Boechorst, heer Jan van Hodenpijl, heer Lodewijck, bastaard van 
Hollant, heer Jan, bastaard van Bloys, heer Philips van Spange, heer Bartout van Assendelf, heer Gherijt van den Zijl, 
heer Jacob van Rijsoerde, Willem van den Berge, Gherijt van Poelgeest, Florijs van Tol, Jan van der Boechorst, Reynout 
van Brakel, Dirc van Anthurst, Claes van Diepenberch, Gerijt van Bennebroec, Jan vazn Dorp, Adriaen van Matenesse, 
Willem van der Does, Costijn van der Does, Philips die Blote, Jan Eggert, Wolfert van der Duyn, Dirc Say van den Bede, 
Harman Beyntgen, Lourens van Overvest, Willem van den Couster en Jacob Leeu, die zich borg gesteld hebben ten 
behoeve van de steden Haerlem, Delff, Leyden, Aemstelredam en de Goude voor de 2000 nobel jaarlijks, die deze ten 
behoeve van de hertogen verkocht hebben aan lijfrenten, schadeloos te zullen houden, waarvoor zij hun tollen in 
Hollant en Zeelant verbinden en, wanneer die tekort schieten, hun renten en andere inkomsten uit Hollant.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1292). Met de zegels der beide oorkonders in roode was, beide met contra-zegel.
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris IV bl. 494.
regest_nummer 10761419 Januari 16
regest_beschrijving Gherit van der Aa heer Goeswijnsz. verklaart schuldig te zijn aan Engelbrecht, graaf van Nassow, 
heer van de Leck en Breda, 70 hollandsche schilden.
regest_datering (na gewoenten des Hoifs van Ludick)).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1293). Met het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 10941419 Mei 21
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., gelast zijn raad en tresorier van Brabant, heer 
Jan, heer van Rotselaer en Vorsselaer, om uit de eerstvolgende bede, die hij van het land van Brabant ontvangen zal, 
1155 kronen 4½ boddrager uit te betalen aan zijn raad Engelbrecht, graaf van Nassouwe, heer van de Leck en Breda, 
benevens nog 6734 hollandsche schilden, 17 boddragers, welke beide bedragen hij hem schuldig is blijkens den inhoud 
van de rol, aan welks voet dit geschreven is.
regest_datering (in onser borch van der Vueren).
regest_nb Afschrift (?) (Inv.No. 1294).
regest_nummer 10901419 April 12
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., belooft Engelbrecht, graaf van Nassow, heer 
van de Leck en Breda, te vergoeden wat hij in dienst van den hertog, wien hij bij bezegelden brief trouw heeft beloofd, 
mocht verliezen, en uitlatingen te zijnen nadeele niet te zullen gelooven, doch hem in de gelegenheid te zullen stellen 
zich te verantwoorden.
regest_datering (Bergen in Henegouwe M CCCC ende achtien na gewoenten ons Hoofs).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1294). Met zegel van den hertog in roode was.
regest_nummer 10191415 Januari 20
regest_beschrijving Steven van der Nederalphen, raad van den hertog van Brabant enz., verklaart namens dezen 
schuldig te zijn aan Engelbrecht, graaf van Nassou, heer van de Leck en Breeda, 299½ kroon.
regest_datering (dusent CCCC ende vierthiene na costume des Hoofs van Cameric).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1295). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 10201415 Januari 20
regest_beschrijving Steven van der Nederalphen, rentmeester-generaal van den hertog van Brabant, verklaart 
schuldig te zijn aan Engelbrecht, graaf van Nassau, heer van de Lecq en Breda, 24 kronen en 3 boddragers in plaats van 
hout en kolen, die hij dezen schuldig was over het jaar 1407.
regest_datering (dusent CCCC ende vierthiene na costume des Hoofs van Cameric).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1295). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 10301415 Mei 14
regest_beschrijving Steven van der Nederalphen, rentmeester-generaal van Brabant, verklaart, dat de hertog uit zijn 
rentmeesterschap tot den laatsten April 1411 aan Enghebrecht van Nassou, heer van de Lecq en Breda, 284 pond 7 
schellingen en 4 penningen schuldig is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1295). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 13321435 Maart 17
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regest_beschrijving Wilhelm, zoon van Egmondt, broeder van Gelre, Johan Schelairt van Obbendorp, ridder, 
hofmeester-, Johan van Broickhuysen, heer tot Loe en Geysteren, erfhofmeester-, en Johan van Boytbergh, 
erfmaarschalk van Gelre, en Wyllem van Vlodorp, erfvoogd van Ruremunde, erkennen schuldig te zijn aan heer Johan 
van Loen, heer tot Gulich en Heynsbergh, 928 rijnsche guldens.
regest_datering (des Donresdaigs op Sent Gertruden dach virginis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1296). Met geschonden zegels in groene was van Johan Schelairt van Obbendorp en Willem 
van Vlodorp; die der drie andere oorkonders verloren.
regest_nummer 6681369 October 8
regest_beschrijving Edwardus, koning van Anglia en Francia, heer van Hibernia, geeft Johannes, heer van de Leck, 200 
mark jaarlijks voor zijn diensten en leenhulde.
regest_datering (Apud turrim nostram Londoni).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1435 October 5 (Reg.No. 1340).
regest_nummer 13401435 October 5
regest_beschrijving Deken en kapittel van Beata Maria te Breda geven vidimus van den brief dd. 1369 October 8 
(Reg.No. 668).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1297). Het kapittelzegel verloren.
regest_nummer 14061439 Augustus 8
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Leck en Breda, verzoekt allen geestelijken 
en wereldlijken vorst en in het bijzonder de steden Ludick, Aken en Ma(astricht?) ) om heer Reynhart van Berge, ridder, 
aan te manen tot betaling van hetgeen deze hem schuldig is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1298). Het opgedrukte zegel van den oorkonder in groene was nagenoeg 
verloren.
regest_nummer 12351427 November 24
regest_beschrijving Philips, hertog van Brabant enz. graaf van Lyney en Saintpoul, geeft last om aan zijn raad 
Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van de Leck en Breda, uit te betalen 531 kronen, hier nader 
gespecificeerd en door dezen uitgegeven ten behoeve van zijn broeder, hertog Johan van Brabant, van December 1420 
tot Juni 1421.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1447 Maart 16 (Reg.No. 1552).
regest_nummer 15521447 Maart 16
regest_beschrijving Deken en kapittel van de O.L.V. kerk te Breda geven vidimus van het mandement dd. 1427 
November 24 (Reg.No. 1235).
regest_datering (na costume sHoifs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1299). Met kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 12361427 November 24
regest_beschrijving Philips, hertog van Brabant enz., graaf van Liney en Saintpoel, gelast, om aan zijn raad 
Engelbrecht, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Leck en Breda, uit te betalen 906 kronen, hetgeen hij hem 
blijkens er bij vermelde specificatie schuldig is aan soldij, door hem betaald tijdens zijn ruwaardschap in den strijd 
tegen hertog Johan van Beyeren, ten behoeve van vrouwe Jacob van Beyeren van 2 November 1420 tot 7 Maart 1421.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1447 Maart 16 (Reg.No. 1553).
regest_nummer 15531447 Maart 16
regest_beschrijving Deken en kapittel van de O.L.V. kerk te Breda geven vidimus van een rol met mandement tot 
uitbetaling dd. 1427 November 24 (Reg.No. 1236).
regest_datering (na costume sHoifs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1299). Met kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 18441462 Januari 5
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dyetze, heer van Breda en Steenbergen, zendt den 
secretaris van Steenbergen naar Mechelen om aan eenige personen aldaar, die een lijfrente bezitten ten laste van 
Steenbergen, kwijtschelding te verzoeken van betaling van den 10den penning van het verschuldigde voor den tijd van 
6 jaar, met belofte de rest op de bepaalde termijnen te zullen doen betalen.
regest_datering (naer gewoenten van scriven shoofs van Ludicke).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1462 Mei 24 (Reg.No. 1847).
regest_nummer 18461462 April 24
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dyetze, heer van Breda en Steenbergen, belooft den 
trekkers van een lijfrente op de stad Steenbergen te Antwerpen, die erin hebben toegestemd 30% van het hun jaarlijks 
verschuldigde kwijt te schelden, een prompte betaling van het overschot.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1462 Mei 24 (Reg.No. 1847).
regest_nummer 18471462 Mei 24
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regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen, raad en ingezetenen der stad Steenbergen beloven Johan, graaf van 
Nassouw, heer van Steenbergen enz., hem te vrijwaren van alle schade, voortspruitend uit den borgtocht, door hem 
gesteld voor de stad Steenbergen met betrekking tot de betaling van een jaarlijksche lijfrente aan eenige inwoners van
de steden Mechelen en Antwerpen, waarvan de akten hierin zijn opgenomen (Reg. Nos. 1844 en 1846).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1300). Het zegel verloren.
regest_nummer 21241484 September 29
regest_beschrijving Jehan van Huerne, geconfirmeerd elect van Luydick, belooft de 24 rijnsche guldens en 170 marken 
zilver, die hij van heer Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vianden, heer van Breda, geleend heeft, terug te zullen 
geven uit de eerst inkomende renten en belastingen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1301). Met rest van het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 21251484 September 29
regest_beschrijving Johan van Huerne, geconfirmeerd elect van Luydick, belooft heer Engelbrecht, graaf van Nassouw 
en Vianden, heer van Breda, vóór O.L.V. Lichtmis de 2400 rijnsche guldens, en binnen 4 maanden de 170 mark zilver te 
zullen terug geven, die deze hem geleend heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1301). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 21261484 September 29
regest_beschrijving Lodewijck Pynnock, ridder, heer van Velpe, meier van Loeven, en Peeter van Cortenback, zegelaar 
van den bisschop van Luydick, stellen zich borg voor de 2400 rijnsche guldens en 170 mark zilver, die de elect geleend 
heeft van heer Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vianden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1301).
regest_nummer 21161484 Juli 5
regest_beschrijving Pieter van der Hoeven en Goessen Tybe, schepenen van Loeven, oorkonden, dat mr. Peter 
Cortenbach, licentiaat in de rechten en zegelaar van heer Jan van Hoirne, geconfirmeerd elect van Ludyck enz., en heer 
Lodewijck Pijnnock, ridder, heer ter Horst, meier van Loeven, beloofd hebben jonkvrouwe Marie van Loen, gravin- 
weduwe van Nassouwe, binnen 2 jaar terug te zullen betalen de 500 rijnsche guldens, die zij Jan van Huerne geleend 
heeft.
regest_datering
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1302).
regest_nummer 21171484 Juli 9
regest_beschrijving Johan Masschereel, heer van Rode, ridder, belooft, dat hij de jonkvrouw van Nassou ertoe zal 
bewegen er in toe te stemmen, dat de heer van Ludick de 500 rijnsche guldens, die zij hem geleend heeft, 2 jaar in 
plaats van 1½ na datum van den schepenbrief van Loven zal terugbetalen.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 1302).
regest_nummer 21361485 October 14
regest_beschrijving Johan (van Horne) vraagt zijn nicht (Maria, gravin-weduwe van Nassau), om uitstel van 
terugbetaling van het door haar aan hem geleende geld.
regest_datering (Dyst).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1302). Met opgedrukt zegel in roode was.
regest_nummer 21101484 April 22
regest_beschrijving Claes Coelle, kellenaar te Alken van Johan van Hoerne, geconfirmeerd elect van Ludick, hertog van 
Bullion en graaf van Loen, belooft als zoodanig jaarlijks zijn aandeel in de rente van 500 gulden, verkocht aan de stad 
Breda, te zullen betalen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1302). Met het zegel van Wilhem van Duynroede, ridder, heer van Haren etc., in groene was.
regest_nummer 21111484 April 22
regest_beschrijving Lodewijck Pynnock, meier van Loeven, heer van Velp en ter Horst, Wilhem van Flodorp, heer van 
Leut en Dalenbroick, Wilhem Dobbelsteyn van Doenraide, heer van Haren, ridders, Rais, heer van Warouz, en Daym 
Swertscheide stellen zich borg voor de rente, door Johan van Huerne, geconfirmeerd elect van Ludich enz., verkocht 
aan de stad Breda.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1302). Met zegel van Lodewijk Pijnnock in roode, die van Wilhem van Flodorp, Rais van 
Waroux en Daym Swertscheide in groene was, alle min of meer geschonden, dat van Wilhem Dobbelsteyn verloren.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 894). Geschreven in dezelfde katern als de akte dd. 1482 December 8 (Reg.No. 2091)
regest_nummer 21091484 April 19
regest_beschrijving Johan van Hoerne, geconfirmeerd elect van Ludick, hertog van Buillon en graaf van Loen, vestigt 
een rente, groot 500 rijnsche guldens jaarlijks, die hij de stad Breda schuldig is voor 7500 dergelijke guldens, op zijn 
kerkelijke inkomsten en op zijn goederen en inkomsten in de kelnerij van Alken, de stad Tricht en de vrijheid van St. 
Peter bij Tricht; belooft een consentbrief van de kapittelheeren door dezen te zullen doen transfigeeren en heer 
Engelbrecht, graaf van Nassouwen en Vianden, heer van Breda etc., een akte van schadeloosstelling te zullen vragen, 
en noemt eenige borgen; de rente zal binnen 4 jaar, elk jaar een vierde, afgelost worden.
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regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1302). Het zegel van den oorkonder verloren. Met transfix dd. 1484 Mei 1 (Reg.No. 2113). 
Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1484 Mei 1 (Reg.No. 2113).
regest_nb b) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1302).
regest_nb c) Afschrift (Inv.No. 894). Geschreven in dezelfde katern als de akte dd. 1482 December 8 (Reg.No. 2091).
regest_nummer 21131484 Mei 1
regest_beschrijving Vice-deken en kapittel van Leodium geven hun goedkeuring aan den verkoop van de rente, 
vermeld in den brief dd. 1484 April 19 (Reg.No. 2109), waartoe deze gestoken is.
regest_datering (Lovanii loci siquidem pro tempore residentiae nostre).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1302). Het zegel ten zaken verloren.
regest_nb b) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1302).
regest_nb c) Afschrift (Inv.No. 894). Geschreven in dezelfde katern als het afschrift van de akte dd. 1482 December 8 
(Reg.No. 2091).
regest_nummer 21321485 Juni 17
regest_beschrijving Reyner van Lyefkenrode en Peter van der Hoeven, schepenen te Loven, oorkonden, dat heer 
Lodewijck Pynnock, ridder, heer ter Horst en meier van Loven, beloofd heeft de 500 rijnsche guldens, die jonkvrouwe 
Marie, gravin-weduwe van Nassouw etc., aan heer Johan van Hoirne, geconfirmeerd elect te Luydick enz., geleend 
heeft, met Kerstmis van het jaar 1485 te zullen teruggeven.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1302). Met de zegels der oorkonders in groene was.
regest_nb b) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1302). In dorso van b. kwiteering door Jacob van den Bloke, wisselaar te 
Antwerpen, voor mr. Raes Vocht, deken te Breda, dd. 1484 Juni 24, van de 500 gulden.
regest_nummer 21151484 Juni 1
regest_beschrijving Jan van Hoerne, geconfirmeerd elect van Ludick enz., verklaart schuldig te zijn aan Engelbrecht, 
graaf van Nassouw en Vyanden, 1800 rijnsche guldens.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1303). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 22771497 Januari 30
regest_beschrijving De bisschop van Liège belooft in tegenwoordigheid van zijn raad, den graaf van Nassou zijn 
schuld, groot 23553 pond 5 penningen, op de hierin genoemde termijnen, loopende tot Kerstmis 1500, te zullen 
afbetalen.
regest_datering (Trect …. stille de Liège).
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 1304). Op hetzelfde blad een specificatie van de schuld en aan het stuk 
vastgehecht dergelijke specificaties en aanteekeningen.
regest_nb b) Afschrift van de akte en de specificatie (Inv.No. 1304).
regest_nb c) Vertaling van de akte en de specificatie in het Hollandsch (Inv.No. 1304).
regest_nummer 23451499 September 27
regest_beschrijving Engelbert, graaf van Nassou en Vyenne, heer van Breda, Diest etc., machtigt Adrian van Bruheze 
en Guillaume van Lyere het geld te innen, dat de bisschop van Luik hem schuldig is en hem bewezen heeft op de 
rentmeesterschappen van het graafschap Loz, het kwartier tusschen Sambre en Meuse en het land van Hasbain.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1304).
regest_nummer 24011501 October 12
regest_beschrijving Johan van Horen, bisschop van Ludic, graaf van Loon, wijst heer Engelbrecht, graaf van Nassow en 
Vyanden, heer van Breda en Diest etc., in afkorting van de 10968 rijnsche guldens 9 stuivers brabantsch, die hij hem 
schuldig is volgens brief van 1501 Maart 10, 2742 rijnsche guldens 2 stuivers 1 oort brabantsch toe uit de 
rentmeesterschappen van Loon, Haspengouw en tusschen Sambre en Meuse en uit den wijnaccijns van Ludick, alle te 
betalen binnen 3 jaar.
regest_datering (Hasselt).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1304).
regest_nummer 24021501 October 13
regest_beschrijving Willem Kersmeker, deken en kanunnik van de O.L.V. kerk te Tongeren, ontvanger van de beden in 
Haspengouwe, verklaart als zoodanig schuldig te zijn aan heer Engelbrecht, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van 
Breda en Diest, 2742 rijnsche guldens 2 stuivers en 1 oort brabantsch, welke hij binnen 3 jaar betalen zal.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1304).
regest_nummer 23911501 Maart 10
regest_beschrijving Jehan van Hornes, bisschop van Liège, belooft de 10968 pond 9 stuivers en 11 penningen, die hij 
aan Engelbrecht, graaf van Nassou en Vienne, heer van Breda, schuldig is, te zullen betalen binnen 3 jaar in 2 termijnen
per jaar.
regest_datering (stil de notre court de Liège).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1304). Met geschonden zegel van den bisschop in roode was.
regest_nb b) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1304).
regest_nummer 24371503 October 5
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regest_beschrijving Notaris Leonardus Hughe van Brugae instrumenteert, dat Cornelius Altonitusz., koopman te 
Florentia, een wisselbrief uit Lugdunum, groot 651 pond 16 schellingen 2 penningen vlaamsch, heeft laten 
protesteeren van non-betaling voor wat betreft een restant, groot 21 pond 16 schellingen 2 penningen vlaamsch ten 
laste van mr. Jacobus de Ghardino, secretaris van den aartshertog te Antverpia c.s.
regest_datering (Antverpie in domo inter signi Reni).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1306). Met signatuur van den notaris. Onderaan een aanteekening, dat Ricardus Bauden 
van Florence, wisselmakelaar te Antwerpen, den notaris heeft medegedeeld, hoe de wisselkoers op de a.s. jaarmarkt 
te Lyon zal zijn.
regest_nummer 24601505 Augustus 15
regest_beschrijving De stad Liège en de graaf van Nassou komen overeen, dat de stad, ter voldoening van haar schuld 
van 10000 gulden aan den graaf, maandelijks 100 hornsche postulaatguldens zal betalen; dat de goederen, die door 
den graaf verkocht zijn, of waarop beslag is gelegd, dat zullen blijven, doch dat geen nieuwe procedures gedaan zullen 
worden, en dat beide partijen akte van willige condemnatie zullen vragen aan den Raad van Brabant.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1505 November 7 (Reg.No. 2463).
regest_nummer 24611505 October 10
regest_beschrijving Gezworenen en raad van de stad Liège machtigen Godefroid Dodeur om voor den Raad van 
Brabant de overeenkomst van 1505 Augustus 15 (Reg.No. 2460) te ratificeeren en zich tot nakoming te laten 
condemneeren.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1505 November 7 (Reg.No. 2463).
regest_nummer 24621505 October 24
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou, Vyenne, Katzenelboge en Dietze, heer van Breda, Grymberghe, Diest en 
Heusden, machtigt zijn raad Nicolas van Heyst om voor den Raad van Brabant het verdrag, gesloten met de stad Liège,
te bekrachtigen en zich tot nakoming te laten condemneeren.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1505 November 7 (Reg.No. 2463).
regest_nummer 24631505 November 7
regest_beschrijving De Raad van Brabant verleent akte van willige condemnatie ten behoeve van Nicolaas van Heyst 
en Godefroid Douduer als gemachtigden van Henri, graaf van Nassouw, en de stad Liège volgens akten van procuratie 
dd. 1505 October 10 en 24 (Reg. Nos. 2461 en 2462), hierin opgenomen, met betrekking tot nakoming van de 
overeenkomst, tusschen dezen gesloten 1505 Augustus 15 (Reg.No. 2460), eveneens hierin opgenomen.
regest_datering (Brucelles).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1307). Het zegel verloren.
regest_nummer 25001509 Januari 31
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou en Vyenne, heer van Breda, Diest etc., en Jehan, heer van Cruninghen, 
Heenvliet etc., ridder van het Gulden Vlies, kiezen in hun geschil over zekere (niet nader omschreven) geldsommen tot 
arbiters Jerome van der Noot eener-, en Anthoine Heenkenshoot anderzijds, beiden raad en mr. van de rekesten in 
Brabant, en den heer van Sempy tot superarbiter.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1308). De zegels der beide oorkonders verloren.
regest_nummer 25641513 Januari
regest_beschrijving Verschillende personen verklaren voor den notaris Johannes Mombors te Liège, dat de graaf van 
Nassou etc. aan monsr. de Swanenburch, zijn luitenant aldaar, ingevolge de vrede van Aix, de hier genoemde 
bedragen, welke de stad dezen schuldig was, betaald heeft.
regest_datering (stil de Liège).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1309). In dorso: "Enseignement de la cité de Liège contre messr. Vincent de 
Zwanenburg et monsr. de Reyneberg IIm IIc fl. d'or anno XVcXII". Op een vastgehecht stuk papier staat, dat het totale 
bedrag 2980 gulden, 13 stuivers(?) bedroeg. Op een losse inliggende strook wordt vermeld, dat Swanenburg 
bovendien nog 300 fl. had ontvangen.
regest_nummer 26341517 Juni 29
regest_beschrijving Charles, koning van Castille etc., belooft Philippe de Cleves, heer van Ravestain, Charles de Croy, 
prins van Chimay, Henry, graaf van Nassou, heer van Breda, Guillaume de Croy, heer van Chièvres, groot-kamerling, 
Jehan le Sauvaige, heer van Escaubeque, kanselier, en Anthoine de Lalain, heer van Montigny, raad en tweeden 
kamerling, schadeloos te stellen voor de leening, groot 100000 rijnsche guldens, bij Henry, koning van Angleterre, door
hen te zijnen behoeve aangegaan.
regest_datering (Bruges).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1310).
regest_nummer 27351526 Februari 13
regest_beschrijving Charles, hertog van Bourbonnois etc., verklaart ontvangen te hebben van Henry, graaf van Nassau,
markies van Zenette, groot- en eerste kamerling van den Keizer, 10000 spaansche ducaten, welke hij belooft binnen 6 
maanden te zullen terugbetalen.
regest_datering (Tolledo mil cincq cens vingt et six stil d'Espaigne).
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regest_nb Authentiek afschrift dd. 1530 (Inv.No. 1311). Op hetzelfde blad staat: "Nota que maistre Guillaume le Moyne, 
secretaire, a receu les principales lettres obligatoires de la somme susdite avec lettres de quitance de monsr. et de 
transport du droit et action qu'il y avait au prouffit du roy très chrétien pour solliciter en France le payement, lequel 
ledit sr. roy a offert faire et en a ledit le Moyne baillé ses lettres de recepisse du XVIme de septembre l'an XXX estans es
mains de monsr. et de Pergamont, son varlet de chambre". Aan den voet staat met de hand van den griffier van Breda 
Havermans: "dese heb ic bekomen op den 16en Februari 1650 van Anthonis Dirven, secretaris van de weeskamer".
regest_nummer 33991563 Maart 27
regest_beschrijving Jehan, markies van Berghesx, graaf van Walhain, heer van Burchvliet, Wavre etc., ridder van het 
Gulden Vlies, lid van den Raad van State, kamerling van den koning, luitenant-kapitein-generaal en groot-baljuw van 
Haynau, gouverneur van de citadel in Cambray, Bins etc., verbindt zijn markiezaat van Berghes sur le Zoom en het 
graafschap Walhain voor de cautie, die Guillaume, prins van Oranges, graaf van Nassau, ten zijnen behoeve gesteld 
heeft wegens het beheer van de nalatenschap, afkomstig van den heer van Molembais en gelegen buiten Haynnau, 
hem opgedragen bij vonnis van den Grooten Raad van 6 Maart.
regest_datering (Mons mil cincq cens soixante deux avant Pasques).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1312). Het groot zegel van den oorkonder verloren.
regest_nb b) Geïnsereerd in den brief dd. 1563 Mei 6 (Reg.No. 3400).
regest_nummer 34001563 Mei 6
regest_beschrijving Het leenhof van Brabant oorkondt, dat mr. Henrick Loots als procureur van heer Jan, markgraaf 
van Berghe nopten Zoom, graaf van Walhain, ridder van het Gulden Vlies, raad en kamerling van den koning, heeft 
verbonden ten behoeve van den prins van Oraingnen de goederen, vermeld in den brief dd. 1563 Maart 27 (Reg.No. 
3399), hierin geïnsereerd.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1312).
regest_nummer 1281315 Juni 21
regest_beschrijving Watiers, heer van Welz, verklaart schuldig te zijn aan Reimodin Royer 46 pond oude toursche 
grooten, waarvoor Philippe, graaf van Viane, heer van Grimberges, zich borgstelt en Manfroit, zijn lombard in Coroit, 
de verplichting overneemt.
regest_datering (le Samedi devant le jour Saint Johan Baptiste).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1313). Met geschonden zegel van den oorkonder en resten van de zegels van Philips van 
Vianden en Manfroit den lombard in groene was.
regest_nummer 6321364 November 10
regest_beschrijving Heer Jan van Rosendale, Jan van der Hallen en Roelof Dukinc heer Gheeraedsz., uitspraak doende 
tusschen Willaem Gillijsz. voor zijn vrouw Alide eener-, en den heer van de Leck en Breda anderzijds, beslissen, dat de 
heer van de Leck aan Willaem Gillysz. 4 pond moet betalen wegens geleend geld met 2 pond voor onkosten, en 
wanneer bewezen wordt, dat de heer van de Leck den brief, dien hij Willaem Gillijsz. vrouw voor 262 schilden heeft 
gegeven, voor minder dan 200 schilden gekregen had, moet hij de helft van het verschil aan Willaem Gillijsz. 
terugbetalen.
regest_datering (op Sinte Martijns avond in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1314). Met opgedrukte zegels van Jan van Rosendale en Roelof Dukinc in bruine was, 
waarvan het tweede geschonden, het zegel van Jan van der Hallen verdwenen.
regest_nummer 7241377 September 22
regest_beschrijving Henric, heer van Montfoert, ridder, maakt met heer Jan van de Leck, ridder, huwelijksvoorwaarden
voor zijn huwelijk met diens zuster Oede, waarbij 2500 oude schilden mee krijgt.
regest_datering (op Sinte Mauricius'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1315). Met de zegels van heer Hendrik van Montfoert, heer Dyrc, heer van Wassenar, 
burggraaf van Leyden, heer Wolter van Mijnden, heer Heinric van Montfoert, neef van den oorkonder, ridders, Gherijt 
van den Vliete en Sweder van Zulen, knapen, in groene was; die van heer Gyselbrecht van Yselsteyne, ridder, en 
Gyselbrecht van Yselsteyne, knaap, verloren; van dat van Hubrecht van Montfoert, broeder van den oorkonder, een 
rest in groene was.
regest_nummer 13281434 October 12
regest_beschrijving Herman Vinck van Brandenborch, baljuw, en welgeboren mannen van Zuythollant geven Dirc van 
der Eyck consent om te procedeeren tegen Engelbrecht, graaf van Nassouwen, heer van de Leck en Breda, wegens 
twee schulden, resp. groot 77 engelsche nobels en 100 wilhelmsschilden.
regest_datering (des Dynxdaechs na Sente Victoers dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1316). De zegels van Herman Vinck van Brandenborch, baljuw, Jan van der Lynde, Eelant 
Monnenz. en Willem van den Zande Lyonis verloren; die van Bartelmeeus Eelandsz., Ocker Willemsz. en Jan van 
Zwijndrecht in bruine was en geschonden.
regest_nummer 15081445 Augustus 23
regest_beschrijving Broeder Jacop, prior, en het convent van de Regulieren van Sente Marieënhove in de Birckt buiten 
Amersfoort machtigen broeder Jacob Jansz. om den schuldbrief, dien zij hebben ten name van vrouwe Odilia van 
Salmen, vrouwe van de Leck en Breeda, te verkoopen en kwijt te schelden alsmede naar goedvinden te handelen met 
het huis, dat zij te Dordrecht bezitten.
regest_datering (op Sente Bartholomeus' avont apostel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1317). Met conventszegel in groene was.
regest_nummer 25851514 December 5
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regest_beschrijving Adriaen van Nesselraide, heer van Wilner, verzoekt Heynrich van Nasszauwe, heer van Vianden en 
Bredaill, het resteerende bedrag te mogen ontvangen van de 3000 goudguldens, die deze hem schuldig is.
regest_datering (off Dynxtdach nae Sent Barberen dach der hilliger jonfferen).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1318).
regest_nummer 20271477 October 16
regest_beschrijving Sixtus, paus, gehoord de klacht van de broeders en zusters der derde orde van St. Franciscus in de 
provincie Colonia, dat geestelijke en wereldlijke personen wederrechtelijk beslag leggen op hun goederen, draagt aan 
de geestelijkheid van Monasterium en aan de dekens van St. Severinus en St. Andreas te Colonia op hen in 
bescherming te nemen en geeft hun volmacht.
regest_datering (Rome apud Sanctum Petrum decimo septimo kalendas Novembris).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1490 Juli 26 (Reg.No. 2191).
regest_nummer 21911490 Juli 26
regest_beschrijving Johannes Loensts, deken van de kerk van St. Andreas te Colonia, iudex en conservator van de 
rechten van de broeders en zusters der derde orde van St. Franciscus in de provincie Colonia, draagt aan de 
geestelijkheid van Trajectum en aan de dekens van St. Lebuinus te Daventria en van St. Maria te Rees de bevoegdheid 
over, hem in den brief dd. 1477 October 16 (Reg.No. 2027), hierin opgenomen, verleend.
regest_datering
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1492 Januari 19 (Reg.No. 2212).
regest_nummer 22121492 Januari 19
regest_beschrijving Gerardus Ther Heerenhoeve, deken van St. Maria te Rees, kanunnik te Trajectum en aldaar verblijf 
houdende, rechter en conservator van de rechten van de broeders en zusters van de derde orde van St. Franciscus in 
de provincie Colonia, gelast, onder aanhaling van den brief dd. 1490 Juli 26 (Reg.No. 2191), hierin opgenomen, op 
verzoek van het klooster Bethleëm bij Trajectum om Wilhelmus van Donghen als erfgenaam en executeur 
testamentair van zijn broeder Johannes, in leven heer van Zwalu, kastelein van Schoenhovia, en verblijf houdende te 
Breda, te Trajectum voor hem te dagen om zich te verantwoorden wegens zijn weigering om aan het klooster uit te 
betalen 100 rijnsche guldens eens en 8 jaarlijks, welke door Johannes van Dongen aan zijn natuurlijke dochter Cornelia,
zuster in het klooster, zijn vermaakt.
regest_datering (Trajecti in eclesia trajectensi indictione decima die vero Jovis post festum Sancti Anthonii abbatis que 
fuit mensis Januarii decima nona).
regest_nb Authentiek gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1319).
regest_nb Het oorspr. instrument is gemaakt door den notaris Henricus Symonsz. Kedgen.
regest_nummer 22191492 Augustus 10
regest_beschrijving Willem van Dongen, schepen van Breda, verklaart het klooster Bethleëm bij Utrecht schuldig te 
zijn 4 gouden overlandsche guldens jaarlijks, losbaar met 64 dergelijke guldens binnen 5 jaar.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1319). Hieraan is vastgehecht de brief dd. (1531 vóór Augustus 8) (Reg.No. 2811).
regest_nummer 28111531 vóór Augustus 8
regest_beschrijving Mater en conventualen van het klooster Bethleëm buiten Utrecht verzoeken den graaf van Nassou
de rente, groot 4 gouden keurvorster guldens jaarlijks, die Jan van Donghen het klooster gaf tot alimentatie van zijn 
natuurlijke dochter Cornelia, en die na zijn overlijden betaald zijn door zijn opvolger en broeder Willem en vervolgens 
door diens zoon Jan, totdat in het jaar 1515 zijn goederen geconfisqueerd zijn, te betalen van genoemd jaar af en voor 
het vervolg.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1319). Hieraan vastgehecht het afschrift van den brief dd. 1492 Augustus 10 
(Reg.No. 2219).
regest_nummer 28121531 Augustus 8
regest_beschrijving Graaf Henri de Nassou, stuurt aan den heer van Mal, drossaard van Breda, en aan die van de 
Rekeningen aldaar het rekest van het klooster Betlehem buiten Utrecht (Reg.No. 2811), tot onderzoek.
regest_datering (Enghien).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1319).
regest_nummer 25711513 Augustus 13
regest_beschrijving Henry, graaf van Nassou en Vianne, heer van Breda etc., en Roelandt le Fevre, ridder, heer van 
Thamise, tresorier-generaal, verklaren hoofdelijk schuldig te zijn aan Diego de Harro, Spaansch koopman te Anvers, 
2000 pond.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1320). Op hetzelfde blad de afschriften dd. 1514 October 14 (Reg. Nos. 2581 en 2582).
regest_nummer 25811514 October 14
regest_beschrijving Monsr. de Nassou is schuldig aan den tresorier-generaal 8000 pond, hem geleend voor de lichting 
van gendarmes ten behoeve van den keizer, laatstelijk gebruikt bij het beleg van Thérouanne.
regest_datering
regest_nb Extract uit een rekening (Inv.No. 1320). Geschreven op hetzelfde blad als de brief dd. 1513 Augustus 13 
(Reg.No. 2571).
regest_nummer 25821514 October 14
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regest_beschrijving Henri de Nassou belooft den heer de Thamise, tresorier-generaal, een kwijtschelding van den 
ontvanger-generaal, groot 3000 pond, te heffen op den ontvanger van Flandres en van de eerstvolgende bede aldaar, 
ter afbetaling van 8000 pond, die de heer de Thamise schuldig is aan drie kooplieden te Anvers, en in ruil voor de 
obligatie groot 2000 pond, ten laste van Henri de Nassou en ten behoeve van Diego de Harro.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1320). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1513 Augustus 13 
(Reg.No. 2571).
regest_nummer 29051535 Juni 20
regest_beschrijving Henri de Nassou schrijft aan Nicolaes Vierling, griffier van de Rekeningen te Breda, om aan 
Philippe Doublet, zijn procureur te Malines, af te geven een afrekening, gemaakt tusschen hem en Roeland Lefebvre 
(dd. 1514 October 14) (zie Reg.No. 2581), twee obligaties, ieder van 2000 pond ten laste van hen beiden dd. 1513 
Augustus 13, één ten behoeve van Jan Marcelis en de andere van Lambert Doree, een obligatie van 8000 pond ten 
zijnen laste ten behoeve van Roelandt voornoemd dd. 1533 Augustus 13, en een kwitantie van hem voor Jacques 
Grenet, trésorier des guerres, groot 8000 pond, om te dienen in het proces, hem aangedaan door de erfgenamen van 
Roelandt Lefebvre.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1320).
regest_nummer 29061535 Juni 24
regest_beschrijving Philippe Doublet, procureur van den Grooten Raad, verklaart ontvangen te hebben van Jehan van 
Strepe, raad en secretaris van den graaf van Nassou, drie gecasseerde brieven, nl. een, groot 8000 pond, ten behoeve 
van Rolant le Feen, groot 8000 pond, ten behoeve van Rolant le Fèvre ten laste van den graaf dd. 1513 Augustus 13, 
een, groot 2000 pond, ten behoeve van Jehan Marcelis te Anvers ten laste van den graaf van Nassou en Rolant le Fèvre
en een, groot 2000 pond, ten laste van dezelfden ten behoeve van Lambert Dorie, alle van denzelfden datum, 
benevens eenige extracten uit rekeningen om te dienen in het proces tusschen den graaf van Nassou en Roland de 
Hemste, heer van Lijsvelt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1320). Onderaan een aanteekening, dat Doublet bovendien nog ontvangen heeft 
een kwitantie van Jacques Grenet, sprekende van 8000 pond, dd. 1513 Augustus 13 en een afrekening van de obligatie 
van 8000 pond ten laste van Nassau en le Fèvre.
regest_nummer 30821543 Augustus 23
regest_beschrijving A. Vierling schrijft, mede namens de andere raden, aan den prins van Orenges, graaf van Nassou 
etc., dat zij de minuut van den rentebrief, groot 20000 gulden, ten behoeve van monsr. De Granvelle hebben 
ontvangen, waarin staat, dat de rente losbaar zal zijn met den penning 16 in 2, in plaats van met den penning 18 in 3 
termijnen, en raadt den prins aan, wijziging te vragen en er op te wijzen, dat hij door den dienst van den keizer in deze 
omstandigheden is geraakt; voorts zendt hij den prins ingesloten een memorie, waaruit blijkt, dat hij nog 2000 gulden 
zal moeten opnemen en zegt hem, dat "le drap de soye" en de weinige orde, die er heerscht in zijn uitgaven, daarvan 
de oorzaak zijn.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1321). Aan den voet staat met de hand van den griffier van Breda Havermans: 
"dese heb ick op den 16en Februari 1650 bekomen van Anthonis Dirven, secretaris van de weeskamer".
regest_nummer 14801443 Augustus 31
regest_beschrijving Guillaumez, abt van St. Denis te Brocqueroye, verklaart ontvangen te hebben van den heer van 
Diestre, Wauttier de Kersebecque, en de erven van Francq en Willamez de Kersebecque 7 zilveren marken 60 st. 
leuvensch van de rente, gevestigd op een huis met bijbehoorend land buiten thieullemont over het jaar 1442/1443.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1322). Ingesloten bij den brief dd. 1549 April 20 (Reg.No. 3187).
regest_nummer 30011540 Juli 14
regest_beschrijving De Raad van Brabant, uitspraak doende in het proces tusschen de fabriekmeesters van den St. 
Germains te Thienen en deken en kapittel van den St. Jan te Luyck als patronen dier kerk beslist, dat laatst genoemden
tot den wederopbouw der kerk zullen bijdragen naar verhouding van hun aandeel in de groote en kleine tienden dier 
kerk.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 1322). In dorso van het afschrift sub a staat: "d'ierste vonnisse reçue 9a Juny '47".
regest_nb b) Extract (Inv.No. 1322). Vastgehecht aan den brief van (1548) (Reg.No. 3180).
regest_nummer 31581548 Januari 28
regest_beschrijving De Raad van Brabant vernietigt zijn vonnis van 1540 Juli 14 (Reg.No. 3001) en omschrijft de deelen 
van de verbrande kerk van St. Germeyns te Thienen, welker reparatie deken en kapittel van St. Jan te Luydick op zich 
moeten nemen, waarvoor zij den fabrieksmeesters 2200 car. guldens zullen moeten uitbetalen.
regest_datering (Bruessel duysent vijfhondert sevenenviertich nae costume ons Hoefs).
regest_nb a) Afschrift (Inv.No. 1322). In dorso van het afschrift sub a staat: "Tweede vonnisse, reçue 9e Juny '47".
regest_nb b) Extract (Inv.No. 1322). Hieraan vastgehecht de brief dd. (1548) (Reg.No. 3180).
regest_nummer 31701548 Mei 7
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regest_beschrijving J. de Merode bericht den Raad van den prins, dat hij de regeering van de stad Tillemont, die hem 
te Anvers als voogd van den prins, onder overlegging van een vonnis, dat zij verkregen had ten nadeele van het 
kapittel van St. Jehan te Liège, een bijdrage voor den wederopbouw van hun kerk kwam vragen, naar den Raad heeft 
verwezen.
regest_datering (Westerloo).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1322).
regest_nummer 31731548 Juni 27
regest_beschrijving Leden van den domeinraad adviseeren, na inzage van de rekeningen van Hollede, op het rekest 
van de kerkmeesters van den Sente Germaen te Thienen, om den abt van Sint Dyonijs te Brocqueroyen, van wien 
indertijd de portie van de tienden der genoemde kerk in erfpacht werd genomen, inlichtingen te vragen, daar bij het 
transport der tienden geen melding is gemaakt van de onderhoudsplicht dier kerk, maar hem tevens in overweging te 
geven, gezamenlijk een gift te geven ter voorkoming van processen en ter eere Gods.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1322).
regest_nummer 31791548 December 1
regest_beschrijving Een van de Raden van den prins van Oranje verzoekt diens voogden, op het herhaalde verzoek van
de kerkmeesters van de St. Germain te Tiellemont om antwoord op hun rekest, den ingesloten brief voor den abt van 
St. Denys bij Mons in Haynnault te willen teekenen, daar in overleg met hem gehandeld moet worden en een vorig 
schrijven onbeantwoord is gebleven.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1322).
regest_nummer 3180-1548
regest_beschrijving De kerkmeesters van de verbrande van Ste. Germaen te Thienen verzoeken den baron de Mérode, 
als voogd van den prins van Orangiën bij te dragen tot den wederopbouw der kerk, naar verhouding van diens aandeel
in de tienden, evenals deken en kapittel van St. Jan te Luyck doen na twee vonnissen van den Raad van Brabant van 
1540 Juli 14 en 1548 Januari 28 (Reg. Nos. 3001 en 3158).
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1322). Hieraan vastgehecht copieën der beide vonnissen. In margine staat, dat 
men in de rekening-generaal van Raphael van Bruheze van het jaar 1549 op fo. XXIX vinden kan, hoe men met de 
kerkmeesters tot overeenstemming is gekomen.
regest_nummer 31831549 Maart 9
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Thienen verzoeken den Raad van den prins van 
Oraengen te Breda te antwoorden op het herhaalde verzoek van fabrieksmeesters van de kerk van Ste. Germeyn 
aldaar, om een bijdrage tot wederopbouw van die kerk, naar verhouding van zijn aandeel in de tienden.
regest_datering (Thienen stijl van Luyck).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1322).
regest_nummer 31841549 April 16
regest_beschrijving De Raad van den prins adviseert aan diens voogden(?) om den kerkmeesters van de St. Germain te
Tiellemont, ter voorkoming van een proces, 100 kronen te geven als gift voor den wederopbouw van hun kerk, maar, 
alvorens hun dat mede te deelen, de ingesloten brieven (Reg. Nos. 3185 en 3186) te schrijven aan den abt van St. 
Dyonijs en aan monsr. de Rivière.
regest_datering (Breda XLIX Liège).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1322). Op hetzelfde blad de brieven dd. 1549 April 17 en 18 (Reg. Nos. 3185 en 3186).
regest_nummer 31851549 April 17
regest_beschrijving J. de Mérode) vraagt monsr. de Rivière om met den prins van Oranje gezamenlijk, als eigenaar van 
een deel van de tienden van de kerk te Tiellemont, een gift te geven voor den wederopbouw dier kerk ter voorkoming 
van een proces.
regest_datering (Westerlo XLVIII avant Pasques).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1322). Geschreven op hetzelfde blad als de brief dd. 1549 April 16 (Reg.No. 3184).
regest_nummer 31861549 April 18
regest_beschrijving (J. de Mérode) verzoekt den abt (van Sant Denis te Broquerois) te antwoorden op het herhaald 
gedaan verzoek om gezamenlijk een gift te geven voor den bouw van de kerk van St. Germain te Tillemont, of, naar 
verhouding van de tienden, door den abt in erfpacht gegeven, gezamenlijk bij te dragen en hem de erfpachtsbrieven te
zenden.
regest_datering (de Westerlo (XVII et de Bruxelles XVIIIe d'Apvril XLVIII avant Pasques).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1322). Geschreven op hetzelfde blad als de brief dd. 1549 April 16 (Reg.No. 3184).
regest_nummer 31871549 April 20
regest_beschrijving Franchois, abt van St. Denis, antwoordt den voogden van den prins van Araiges op hun brief van 
den 18en April, dat onder de erfpacht niet alleen de tienden begrepen zijn, maar ook het huis van Avendore met land, 
weiden enz., dat buiten de taxatie van een verplichte bijdrage voor de kerk te Tillemont zou vallen, zoodat de bijdrage 
voor de kerk alleen niet noemenswaard zou zijn; dat het bij de uitgifte in erfpacht zeker de bedoeling geweest zal zijn, 
de rente vrij van alle lasten te hebben, en dat de abt bovendien recht zou hebben op eenige collaties, die nu door den 
prins worden uitgeoefend; voorts sluit hij hierbij in een copie-kwitantie dd. 1443 Augustus 31 (Reg.No. 1480) en een 
extract uit een rekening.
regest_datering (Sainct Denis la nuycte de Pasques en l'an XLVIII).
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regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1322). Met losgeraakt sluitzegel onder papier.
regest_nummer 31881549 April 24
regest_beschrijving De Raad van den prins van Oranje adviseert diens voogden, na lezing van den brief van den abt 
van St. Denys (zie Reg.No. 3187), dezen niet verder lastig te vallen en aan de kerkmeesters van Thielemont 100 schilden
te geven voor het herstel van de kerk als gunst en niet als verplichting, aangezien de prins de tienden niet in eigendom,
doch slechts in erfpacht heeft, geen patroon is van de kerk en er geen beden van int, zooals de Sint Jan te Liège doet.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1322).
regest_nummer 3117-1545
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raden van de stad Breda verzoeken den graaf van Nassou, de 
mombers of regenten en de raden van den prins van Aurangen etc. om terugbetaling van hetgeen zij uitgegeven 
hebben voor torens en fortificatie van de stad en het molenwerk met de sluizen aan het Ginnekenseinde, overneming 
van de voor dat doel verkochte rennten en betaling van hetgeen de prins de stad schuldig is aan imposten.
regest_datering
regest_nb Minuut? (Inv.No. 1323). In dorso: "Supplicatie van die van der stede van Breda metter declaratie van den 
kosten van den bauwe van der Nyeuwer sluys etc."
regest_nummer 3118-1545
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Breda verklaren op het antwoord van graaf Willem
van Nassou, vader, en den heer van Corbaron, voogd van den prins van Aurangen, dat herhaaldelijk is beloofd, dat de 
prins het molenwerk en de stad de fortificaties zou betalen, alsmede het blokhuis tusschen de Gasthuispoort en den 
burcht, reden waarom zij vergoeding met interest vragen van hetgeen zij daaraan betaald hebben.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1323).
regest_nummer 31401547 Mei
regest_beschrijving Raden van den prins van Auranges, te weten heer Jan van Renesse, ridder, heer van Many, Mal etc.,
drossaard van Breda, mr. Hughe Maubus, mr. Steven van den Berghe, licentiaten in de rechten, Raphael van Bruheze, 
rentmeester eener-, en mr. Jan van Hoilten en Cornelis van den Corput, burgemeesters, Dijrck Aertsz, schepen, en mr. 
Jan van de Corput, secretaris van Breda, anderzijds, komen overeen, dat de prins tot vereffening van 4811 rijnsche 
guldens 15 stuivers en 1 oort, die hij de stad schuldig is wegens molenwerk, materiaal, geleend voor den bouw van den 
burch als anderszins, tot zijn last zal nemen 300 car. gl.d 12½ stuiver jaarlijks aan renten, losbaar den penning 16, die de
stad in 1543 ten behoeve van bovengenoemde uitgaven heeft moeten verkoopen, te betalen aan de hierin genoemde 
personen.
regest_datering (opte camere van de Rekeningen mijns genedigen heeren des princen van Aurangen).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1323). Door het oorspr. zou gestoken worden de brief dd. 1547 Mei … (Reg.No. 3141).
regest_nummer 31411547 Mei …
regest_beschrijving Mombers van Willem, prins van Aurangen, graaf van Nassou, heer van Breda etc., geven hun 
goedkeuring aan den brief dd. 1547 Mei .. (Reg.No. 3140), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1323). Geschreven in dezelfde katern als de minuut van den brief dd. 1547 Mei .. (Reg.No. 
3140).
regest_nummer 29971540 Juli 1
regest_beschrijving De stad Breda verkoopt met octrooi van den prins van Aurangen, ter bekostiging van de 
fortificaties, aan mr. Philips Grenier, chirurgijn van den prins, ten behoeve van mr. Philips' natuurlijke dochter Gerijken, 
wier moeder Heylwich van der Rijt is, een lijfrente, groot 20 rijnsche guldens jaarlijks, losbaar met den penning 16.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1323). Met het groot zegel van de stad in groene was.
regest_nummer 30841543 September 13
regest_beschrijving De stad Breda verkoopt met octrooi van den prins van Oranje aan Thomas Jansz. van den Brandt 
een rente, groot 6 rijnsche guldens jaarlijks, losbaar met den penning 16, ten behoeve van de fortificaties.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1323). Met het groote stadszegel in groene was.
regest_nummer 32811552 December 7
regest_beschrijving Karl, Roomsch keizer enz. gelast Johann, baron van Merano, en Claude Bouton, heer van 
Corbaron, als voogden van Wilhelm, graaf van Nassaw en Catzenelnbogen, Vianden en Dietz, diens aanslag in het 
onderhoud van het Kammergericht, bedragende 223½ gulden, te voldoen.
regest_datering (Speyer).
regest_nb Oorspr. Gedrukt (Inv.No. 1324). Met opgedrukt zegel onder papieren ruit. In dorso mededeeling van den 
gezworen bode, dat hij den 23en Februari 1553 het bevelschrift overhandigd heeft.
regest_nummer 35191579 Augustus 8
regest_beschrijving Guillaume, prins van Orange, graaf van Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, Dietz, Buren, 
Leerdam etc., heer en baron van Breda, Diest, Grimbergen, Arlay, Nozeroy etc., erfelijk burggraaf van Anvers en 
Besançon, gouverneur van Brabant, Hollande, Zeelande, Frize en Utrecht, stadhouder-generaal van prins Matthias, 
aartshertog van Austrice, hertog van Bourgundië etc., gouverneur en kapitein-generaal van de Pays-Bas, schenkt heer 
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Philips van der Meeren, heer van Saventem, 100 pond artooisch boven de 200 pond, die hij hem in het jaar 1571 heeft 
gegeven, en wel gedurende diens leven en dat van zijn vrouw, met bevel aan den Raad en Rekenkamer te Breda, het 
bedrag op vertoon van kwitantie jaarlijks uit te betalen aan den rentmeester-generaal.
regest_datering (Anvers).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1326). Met zegel van den oorkonder.
regest_nummer 3281341 April 2
regest_beschrijving Godefridus, heer van Wilz, scheldt Ludowicus, graaf van Vyenna, kwijt 2 pond oude toursche 
grooten, die wijlen Henricus, graaf van Vyenna, schuldig was aan Johannes Mouton, zijn waard in Namurcum.
regest_datering (feria secunda post Dominicam Palmarum).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1327). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 3351341 November 26
regest_beschrijving Jehuin, zoon van Jehan Lardenoys van Sart-Bernart in het graafschap Namur, belooft, dat hij, noch
zijn helpers, zullen trachten zich schadeloos te stellen voor de gevangenschap, waarin Lowoys, graaf van Vianen, zijn 
vader, die in de gevangenis overleed, en hemzelf gehouden heeft.
regest_datering (lendemain de la Sente Katerine).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1328). Met weinig geschonden zegel van Bertous Dokiere Prevos, ridder, in groene was; dat 
van Renier Disers, ridder, verloren.
regest_nummer 13511436 Maart 5
regest_beschrijving Dieterich, graaf van Seyne, verklaart ontvangen te hebben van zijn schoonvader Engelbrecht, graaf
van Nassauwe en Vianden, heer van de Leck en Bredae, 700 rijnsche guldens in korting van 7000 dergelijke guldens, 
hem bij zijn huwelijk met Margriet van Nassouwe toegezegd.
regest_datering (feria secunda post Dominicam Reminiscere).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1329). Met het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 15041445 Mei 18
regest_beschrijving Diederich, graaf van Seyne, verklaart ontvangen te hebben van zijn schoonmoeder Johanna, 
gravin van Nassouwe en Vyanden, vrouwe van de Leck en Breda, 700 rijnsche guldens in korting van 7000 guldens 
huwelijksgeld.
regest_datering (feria tercia proxima post festum Penthecostes).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1329). Met rest van een opgedrukt zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 15341446 October 1
regest_beschrijving Agnes, zuster van Coenraet van Leirs, vrouw van Jan van Libay, eerder van Jan Brunnevilhe, 
verklaart ontvangen te hebben van Johan, graaf van Nassauw, 1/3 van 425 rijnsche guldens, die zijn vader schuldig was 
aan haar zwager Diederick van Welkenhusen als ambtman van Daelhem.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1330). Met het zegel van Jan van Libay in groene was.
regest_nummer 17241455 October 24
regest_beschrijving Lodewic van Blaesvelt, ridder, heer van Ghestele en Bergis, raad en grootmeester-valkenier van 
den hertog van Bourgongiën en Brabant, verklaart voldaan te zijn door Jan, graaf van Assau, drossaard van Brabant, 
van den achterstal, dien deze den hertog schuldig is van een "muter" sperwer ) jaarlijks of 10 realen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1331). Beschadigd.
regest_nummer 18661463 October 27
regest_beschrijving Notaris Wilhelmus Stephanusz. uit Breda, priester, instrumenteert, dat Johannes de Bye alias 
Pigghen en Godefridus Pigghen, voor zich zelf en voor hun broeder Anthonius, en Johannes Martinusz., voor zich en 
zijn zuster, verklaren ontvangen te hebben van de gravin van Nassouw 40 rijnsche guldens en wat de vrouwe van 
Zalmen, vrouwe van de Leck en Breda, hun verder nog schuldig was.
regest_datering (in decani et capituli ecclesie collegiate beate Marie opidi de Breda in eorum loco capitulari).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1332). Met signatuur van den notaris.
regest_nummer 20631479 December 29
regest_beschrijving Wilhem van Daesburg, rentmeester van Vyanden, vraagt Jacob Paele om Heynrich van Nesselraet 
te verzoeken 200 gulden handgeld van den graaf van Nassauwe in ontvangst te nemen met de belofte, dat hij 1500 
gulden met Sint Remeysz. zal betalen, en den termijn voor inlevering der bezegelde brieven naar de door Nesselraet 
toegezonden ontwerpen te verlengen van Dryger Koincke dage tot Vastavont, daar de graaf van Nassouwe afwezig is.
regest_datering (Uff Mitwoche neste na dem hilligen Cryste dage).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1333).
regest_nummer 20641480 Januari 3
regest_beschrijving Jacob Paill, burger van Aiche, schrijft aan Wilhem van Daesburg, rentmeester van Vyanden, dat hij 
diens brief dd. 1479 December 29 (Reg.No. 2063) ontvangen heeft en dat het antwoord van jonker Heynrich van 
Nesselroide, heer van Reynartsteyn, en jonkvrouwe Agnese van Tievell, zijn vrouw, daarop is, dat, wanneer hij per 
ommegaande een door hem en twee anderen bezegelden brief, naar het hierbij ingesloten ontwerp, en 200 gulden 
handgeld zendt, zij op de nieuwe beschrijvingsbrief en de borgstelling willen wachten tot Vastaevent en niet langer.
regest_datering (op Maendach nyest nae dem hilghen nuwen Jairsdaghe).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1333). Het sluitzegel in groene was verloren.
regest_nummer 20651480 Januari 7
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regest_beschrijving Wilhem (van Daesburg), rentmeester van Vyanden, schrijft aan vrouwe Zymburch van Baeden, 
gravin van Nassauwe, onder toezending van brieven van Heynrich van Nesselraet en Jacob in dem Paele, iemand te 
zenden om besprekingen te voeren met Heynrich van Nesselraet.
regest_datering (uff Frydach na drie konicke dage na …. des styfftz van Ludich).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1333).
regest_nummer 20671480 Januari 15
regest_beschrijving Zimburg van Baeden, gravin van Nassouwe en Vyanden, vrouwe van Breda, deelt heer Johan 
Moszkreil, ridder, drossaard van Breda, mr. Wilhem van Alphen en Heynrich van Hassel mede, wat er door Wilhem 
(van Daesburg), rentmeester van Vianden, met Heynrich van Nesselrode is verhandeld over afdoening van de schuld 
van 1500 rijnsche guldens door den graaf van Nassouwe, onder toezending van drie, door Nesselrode gemaakte 
ontwerpen, waarvan deze voor vastenavond gezegelde brieven terugverlangt, en verzoekt hun met den graaf van 
Nassouwe een einde aan de zaak te maken.
regest_datering (anno etc. LXXIX more Treverense).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1333). Met sluitzegel in roode was. Hierbij de drie ontwerpen nl. voor een 
schuldbekentenis, een borgstelling en een verklaring van den rentmeester van Vyanden over toezending van 200 
gulden handgeld en de gevraagde bezegelde brieven. Op het omslag van een der drie staat: "Van de schult van 
Heinrich van Nessel(rode), die geheel en al es betalet en gequeten ende mijn heeren graeff Engelbrechts borgen 
ontslagen ende oic de stad van Breda, die daervoeren een rentbrief van 100 rijnsche gld. 's jaars verkocht hadde den 
(heer) van Vlodorp heer tot Lout".
regest_nummer 20711480 October 3
regest_beschrijving Engelbrecht etc. belooft Jacop, graaf van Hoerne, heer van Althena, Cranendonck en Cortershem, 
die zich voor hem borg heeft gesteld voor de 1500 rijnsche guldens, die hij Henrich van Nesselrode etc. schuldig is, 
schadeloos te zullen stellen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1333). In margine: "et sic de aliis (sc. borgen) in eadem forma".
regest_nummer 20701480 October 2
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassauwe en Vyanden, heer van Breda, erkent schuldig te zijn aan Heynrich
van Nesselroide 1500 rijnsche guldens en Jacop, graaf van Hoerne, heer van Althena, Cranendonck en Cortershem, 
heer Johan van Merode, heer van Petershem, heer Diederich van Palant, heer van Wildenberch en Wittham, en heer 
Johan Masschereel, ridder, heer van Wynansroide, drossaard van Breda, stellen zich borg.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1333). De zegels van den oorkonder en van de borgen verloren. Gecancelleerd.
regest_nummer 21001483 April 26
regest_beschrijving Cornelis van Bruheze, rentmeester van Engelbrecht van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, 
belooft de stad Breda, dat hij de renten, groot 100 rijnsche guldens jaarlijks, die de stad op verzoek van graaf 
Engelbrecht op zich genomen heeft te betalen aan heer Willem van Vloedorp, ridder, heer van Lout en Dalembroeck, 
betalen zal, totdat de rente is afgelost.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1333). De zegels van den oorkonder en van Peter van Buyten, schepen van Breda, verloren, 
die van Gherit Cristus, Willem de Bye en Jan Hey, schepenen, in groene was en geschonden. Gecancelleerd.
regest_nummer 21711487/1488
regest_beschrijving Notaris …….. instrumenteert, dat jonkvrouw Marie van Loon, gravin-weduwe van Nassouw etc., op
zekere voorwaarden het zegel van haar zoon Jan, graaf van Nassouw en Dyetze, heeft gegeven aan heer Jan 
Masschereel, ridder, drossaard, mr. Willem van Alffen, pastoor, beiden te Breda, Jan, bastaard van Nassouw, onder-
kastelein van Huesden, en Henric van Hasselt, hofmeester, om daarmede te bezegelen de akten van 
schadeloosstelling voor de borgtochten, gesteld door den heer van Eymeries, baljuw van Henegouwe, den heer van 
Pamele en den heer van Boussuy voor 42000 guldens als tweeden termijn van de losprijs voor Engelbrecht, graaf van 
Nassouw en Vyanden, heer van Breda, die zich in Fransche gevangenschap bevindt.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1334).
regest_nummer 21791489 April 25
regest_beschrijving Het hof van den koning van France te Tours oorkondt, dat Pierre de Rohan, heer van Gye, en 
Phelippes de Crevecueur, heer van Guerdes, ridders, bevestigen, dat Enghelbert, graaf van Nassou en Vienne, 1000 
pond tournooizen heeft betaald van de rest van zijn rantsoen als krijgsgevangene, en dat zij voor de afbetaling van de 
laatste 3000 pond den termijn hebben verlengd tot zes maanden na datum van dezen brief.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1334). Het Koninklijke zegel van de stad verloren.
regest_nummer 21821489 November 29
regest_beschrijving Thonis van Adenauwe en Eva van der Ruwen, zijn vrouw, verklaren ontvangen te hebben van 
Johan, graaf van Nassauwe, Dietz etc., de 28 gulden jaarlijks, die wijlen graaf Engelbrecht hun verkocht heeft, over de 
laatste 2 jaar.
regest_datering (uff Sondach nest vur Sint Endreass dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1335). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 25411517 Januari 23
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regest_beschrijving Pouwels Cornelisz. Bruynen, wonende in den Hage, verklaart door Tielman van Dulleken voldaan 
te zijn van hetgeen hij heeft betaald voor het koopen van vier groene tonnen kabeljauw ten behoeve van den graaf 
van Nassou.
regest_datering (XVc ende zeventien na den loop 'sHoefs van…).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1336). Het laatste woord is afgescheurd.
regest_nummer 30771543 April 29
regest_beschrijving Jan van Holten en Roelof Piggen, schepenen van Breda, oorkonden, dat Bernaert Rosernis, 
apotheker, dienaar van de prinsen van Aurangen, en zijn vrouw, Josyne mr. Merten de Kocx dochter, verklaren 
ontvangen te hebben van mr. Mathys Zijmmermans, secretaris van den prins, en mr. Lodovicus Rodewaen, secretaris 
van de prinses, 100 gouden fransche zonnekronen, hun beloofd bij hun huwelijk.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1337). Met de geschonden zegels der schepenen in groene was.
regest_nummer 33861561 vóór Juli 27
regest_beschrijving Mater en convent van Sinte-Cathlynendael te Sinte-Geertruydenberge verzoeken den prins van 
Orangië, hun te doen betalen over de jaren 1557-1560 15 carolusguldens jaarlijks voor het onderhoud van Marttijnken 
Johans, door Cathlyne, dochter van Gillis Buys, in het klooster geplaatst en op verzoek van de prinses van Orangië daar
onderhouden; voorts 8 carolusguldens voor reparatie aan kleeren, 50 ter tegemoetkoming aan de onkosten voor haar 
professie met Bamis e.k. en ten slotte een lijfrente.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1338). In margine order aan den rentmeester-generaal, het achterstallige 
onderhoud uit te betalen, benevens 30 carolusguldens voor de professie dd. 1561 Juli 27. In dorso order van den 
rentmeester-generaal M. van Steelandt aan Peter Clootwijck, rentmeester van Geertruidenberg, tot uitbetaling van 102
pond dd. 30 Juli en kwitantie van het klooster dd. 1 Augustus, terwijl aan het stuk is vastgehecht een verklaring van 
Jacobus de Senne, priester, dat hij het klooster namens wijlen de prinses van Oranje het onderhoud voor Martijnken 
Johans heeft betaald tot het jaar 1557, dd. 1561 Juli 20.
regest_nummer 2851338 Maart 17
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., verklaart schuldig te zijn aan Loef van Hulhusen, 
voogd van Wesen, 15 pond grooten tournooisch, omdat deze zijn man geworden is, waarvoor Loef hem zooveel aan 
rente uit zijn vrije goederen zal bewijzen, als behoort.
regest_datering (Loen sDinxendaghes na Oculi MCCC zeven ende dortich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1340). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 7371379 Augustus 22
regest_beschrijving Walramus, zoon van Johannes van Benthem, ridder, en Johannes Spyrinc Woltherusz., Johannes 
van Woesic, Gerardus van Kilsdonc, Wilhelmus Vos, Alardus Johannesz. Spyrinc en Henricus Vos, principale debiteuren,
stellen zich ervoor borg, dat Arnoldus genaamd Nolleken, zoon van Gerongius Cyrothecarius, zoodra Walramus 
bovengenoemd zijn vaderlijke goederen in Dynther en Hezewijc verkregen zal hebben, daaruit een lijfrente zal 
ontvangen, groot 6 fransche schilden jaarlijks.
regest_datering (in octavis Assumtionis Beate Marie Virginis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1341). Met de zegels van Arnoldus Rover, ridder, en Ghiselbertus van Bochoven, schepenen 
van 's Hertogenbosch, in groene was en geschonden.
regest_nummer 1031309 April 4
regest_beschrijving H(enricus), abt van Beata Maria te Middelburg, geeft Theodericus van den Wale vergunning een 
kapalanie te stichten in de kerk te Monster, waarover deze gedurende zijn leven het patronaatsrecht hebben zal met 
het recht het aan een ander over te dragen.
regest_datering (in die Beati Ambrosi).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1342). Met het abtszegel in groene was en geschonden. Met transfix dd. 1310 Juli 17 (Reg.No.
105).
regest_nummer 1051310 Juli 17
regest_beschrijving Didderic van den Wale geeft 7 morgen land in Naeldwijc tot stichting van een kapelanie voor O.L.V.
in de kerk te Monstre op de voorwaarden, vermeld in den brief dd 1309 April 4 (Reg.No. 103), waardoor deze gestoken 
is.
regest_datering (des Vridaghes na Zente Mergrieten daghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1342). De zegels van den oorkonder, heer Didderic, heer van Brederode, heer Philips van 
Zanthorst, heer Wouter van Harlem en heer Arnout van Gronenvelde, ridders, verloren.
regest_nummer 17111455 Februari 20
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassow, Vyanden en Dyetze, heer van de Lecka en Breda, drossaard van 
Braband, draagt den domproost van Trajectum voor de vicarie op het altaar van Beata Maria in de kerk te Monster, 
vaceerende door afstand van Johannes Norijs, zijn kapelaan Witholdus Scout ter admissie en institutie voor.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1343).
regest_nummer 1282c 1430
regest_beschrijving Enghelbertus, graaf van Nassouw, geeft als collator mr. Philippus Groen, vicaris van het altaar van 
St. Nycholaus in de kerk te Monster, toestemming te ruilen met Gherardus van Zeyst, die door de abdis van Lausdunen
met een zekere vicarie in dezelfde diocees is begiftigd.
regest_datering
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regest_nb Minuut (Inv.No. 1344).
regest_nb Gerrit van Zeist komt in den Inv. van Loosduinen (Inv. Kloosters in Delfland, nummer toegang 3.18.18) voor 
in de jaren 1421, 1429 en 1437.
regest_nummer 10891419 Maart 17
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, verklaart, dat hij aan Gerijt Nachtegael, 
bastaard van Adriaen Nachtegael, de kosterij van Monster geeft met toebehoren, en beveelt, dat de parochianen van 
Monster hem dezelfde renten en inkomsten zullen geven, als de vorige kosters genoten hebben, zonder die gedurende
het leven van voornoemden Gerijt te verminderen.
regest_datering (op Sinte-Geertrudedach in Meerte).
regest_nb Minuut (Inv. No. 1345).
regest_nummer 12811430 December 20
regest_beschrijving Johannes, jonkgraaf van Nassouw en Vyande, draagt den aartsdiaken van Trajectum Petrus 
Johannesz. voor voor de kapel en de daarin gestichte kapelanie te Poeldijck, vaceerende door overlijden van Amelius 
Johannesz. van Daesdonck.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1346). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 34091563 November 27
regest_beschrijving Het Hof van Hollant veroordeelt Pieter Cornelisz. en Jan Pauwelsz. Vos, kapelmeesters van de 
kapel te Poeldijk, requiranten en gegijzelden, op aanklacht van den pastoor Jan (Jan de Pape), impetrant van de 
gijzeling, en den prins van Oraingnen collateur van de kapelrie als gevoegde, om de inkomsten van de kapelrie, 
bestaande uit de inkomsten uit 7 morgen land noordwaarts, en 5 hond zuidwaarts van de kapel, af te staan aan 
impetrant, daar de kapelrie gesticht en begiftigd is door de voorouders van den prins, die het collatierecht 
uitoefenden, en de bewering van de kapelmeesters, dat er in de kapel van Poeldijck geen kapelanie bestaat, doch 
alleen een officie ter dispositie van kapelmeesters, is bewezen onjuist te zijn.
regest_datering (in den Haghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1347). Het zegel van justitie verloren.
regest_nummer 16621451 Augustus
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassouw, Dietz en Vyanden, heer van Breda, draagt deken en kapittel van 
Beata Maria aldaar voor de kapelanie op het kasteel, vaceerende door overlijden van Johannes van Beloys, Johannes 
Norijs, priester, ter institutie en admissie voor.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1348).
regest_nb Hiervoor is met de noodige doorhalingen een oude minuut gebruikt dd. 1438 September 11, waarin 
Johannes van Beloys, zoon van Johannes, ridder, wordt voorgedragen wegens overlijden van Johannes van 
Thyenhoven.
regest_nummer 13341435 April 15
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Lecka en van Breda, draagt aan deken of 
vicedeken van Beek of aan den aartsdiaken van Campinia ) voor als pastoor in de parochiekerk of quarta capella van de
H. Maria te Breda, welke vaceert door den dood van Wilhelmus Hagen, Johannes Rusener Johannesz.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1349).
regest_nummer 1871-1463
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassauw, Diets en Vianden, heer van Breda etc., draagt den deken van het 
dekenaat Beeck voor de vicarie, alias plebanie van de kerk te Breda, vaceerende door overlijden van mr. Johannes van 
Leckerkerken en na afstand van den na dezen geinstitueerden mr. Johannes Loon alias Tinctoris, die zijn studie wilde 
voortzetten en de priesterwijding niet wilde ontvangen, mr. Gerardus Terlinck, knaap, baccalaureus en priester, ter 
institutie en admissie voor.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1350).
regest_nb Joh. van Leckerkerk was in 1463 pastoor te Breda (J.B. Krüger, Kerkel. gesch. van het bisdom Breda, 1875, III, 
bl. 202).
regest_nummer 22451494 September 25
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassouw en Vyanden, draagt den deken of vicedeken van het 
aartsdiakonaat van Campinia voor, als rector van de parochiekerk of quarta capella van St. Maria te Breda, Rodolphus 
van Otterdijck, wegens overlijden van den rector Wilhelmus van Alfijn.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1351).
regest_nummer 3561343 Mei 15
regest_beschrijving Deken en kapittel van Beata Maria te Breda vergunnen het begijnhof aldaar, een eigen priester te 
kiezen, en regelen de wederzijdsche rechten en verplichtingen.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 1352). Op hetzelfde blad afschrift van de akten dd. 1352 Augustus 28 en 1355 
November 12 (Reg. Nos. 489 en 525). Gedrukt bij G.C.A. Juten, Cartularium van het Begijnhof te Breda, bl. 18.
regest_nummer 4891352 Augustus 28
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regest_beschrijving Raynaldus de Filiis Ursi, cardinaal-diaken van St. Adrianus, aartsdiaken van Campinia, bevestigt 
den brief dd. 1343 Mei 15 (Reg.No. 356), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 1352). Geschreven op hetzelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1343 Mei 15
(Reg.No. 356). Het blad is vastgehecht aan den brief dd. (1538-1544). (Reg.No. 2974).
regest_nb Gedrukt bij G.C.A. Juten, Cart. van het Begijnhof te Breda, blz. 27.
regest_nummer 5251355 November 12
regest_beschrijving Johannes Slotemaker, plebaan van de kerk van Sint Maria t Breda, bevestigt den brief dd. 1343 Mei 
15 (Reg.No. 356), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 1352). Geschreven op het zelfde blad als het afschrift van de akte dd. 1343 Mei 
15 (Reg.No. 356). Het blad is vastgehecht aan den brief dd. (1538-1544) (Reg.No. 2974).
regest_nb Gedrukt bij G.C.A. Juten, Cart. van het Begijnhof te Breda, bl. 28.
regest_nummer 29741538-1544
regest_beschrijving De meesterssen van het begijnhof te Breda verzoeken den prins van Aurangen, graaf van Nassou 
etc., heer van Breda, om bij de collatie van het pastoorschap der kerk aldaar ervoor te willen zorgen, dat de pastoor 
geen inbreuk zal maken op de privileges van het hof, zooals die geregeld zijn in de brieven dd. 1343 Mei 15, 1352 
Augustus 28 en 1355 November 12 (Reg. Nos. 356, 489 en 525), waarvan copieën aan dezen brief zijn vastgehecht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1352).
regest_nummer 18201460 Mei 15
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassouw, Dietze en Vyanden, heer van Breda, draagt deken en kapittel van de 
kerk der H. Maria te Breda Rumoldus Blerinck voor als rector van de kapelanie van het H. Kruis in het koor van 
genoemde kerk, welke vaceert door overlijden van mr. Johannes Schobbelant.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1353).
regest_nummer 10581417 Mei 9
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouw, heer van de Leck en Breda, en Johanna, patroons en collators van
het kapittel van de O.L.V. kerk te Breda, veroorloven deken en kapittel om, ten behoeve van de kerkfabriek, een jaar 
van gratie bij het overlijden van kanunniken in te stellen en stellen vast, dat bij ruil de scheidende kanunnik 5, en de 
komende 10 realen zal betalen, inbegrepen de 5 realen, die deze toch reeds bij zijn receptie zou moeten geven.
regest_datering (Breda).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1354).
regest_nummer 1283c 1430
regest_beschrijving Engelbertus etc. verzoekt deken en kapittel van Beata Maria te Breda om Johannes de Rivo, aan 
wien hij de prebende, vaceerende door overlijden van den kanunnik Franco van Bercwoude, gegeven heeft, als 
zoodanig te installeeren.
regest_datering (Bredae).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1355).
regest_nummer 13371435 Mei
regest_beschrijving Enghelbertus, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Lecka, Breda en Gimbergen, draagt voor 
(als kanunnik) aan deken en kapittel van de kerk te Breda Johannes de Rivo, priester, wegens overlijden van Johannes 
de Rivo, licentiaat in de rechten.
regest_datering (in castro nostro de Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1356).
regest_nummer 13351435 Mei 4
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassouwen, heer van de Lecka en Breda, draagt deken en kapittel van 
Beata Maria te Breda voor de prebende, vaceerende door overlijden van den kanunnik Amelius van Drunen, Johannes 
Zibben, priester, ter admissie en institutie voor.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1357).
regest_nummer 13821438 October 8
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Lecka en Breda, draagt voor aan deken en
kapittel van de O.L.V. kerk te Breda in de vacature, ontstaan door het overlijden van den kanunnik mr. Albertus 
Varentrap, Anthonius Bille.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1358).
regest_nummer 14091439 September
regest_beschrijving Johannes van Hofsteden, pastoor van de parochiekerk te Halsteren, draagt voor het altaar van 
Beata Maria in zijn kerk, vaceerende door overlijden van Johannes van Put, en waarvan hij als pastoor het collatierecht 
heeft, Anthonius Bil voor ter admissie en institutie.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1358).
regest_nummer 14051439 Juli
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regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Lecka en Breda, draagt voor aan deken en
kapittel van de O.L.V. kerk te Breda in de vacature, ontstaan door overlijden van den kanunnik mr. Johannes van Nele, 
doctor in de medicijnen, mr. Roelandus van Meer, licentiaat in het Romeinsche, en baccalaureus in het canonieke 
recht.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1359).
regest_nummer 17811457
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassouw etc., draagt voor aan deken en kapittel van de kerk der H. Maria te 
Breda als kanunnik in de vacature, ontstaan door overlijden van mr. Ghiselbertus van Hambroec, mr. Henricus van 
Veerle.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1360).
regest_nummer 18431461 December 11
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassouw, Vyanden en Dyetze, heer van Breda, draagt voor aan vicedeken en 
kapittel van de collegiale kerk van de H. Maagd te Breda als kanunnik in de vacature, ontstaan door overlijden van 
Henricus Bye, mr. Raso Voight.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1361). Aan den voet van de akte staat, dat 1464 Februari 25 in de vacature, ontstaan door 
overlijden van Johannes Zibben op den 24en, Mathias, zoon van Johannes Godefridusz. van Loemel, priester, op 
dezelfde wijze als boven is voorgedragen. In dorso staat, dat graaf Jan de parochiekerk van St. Johannes Baptista op de
Zwaluwe, door overstroomingen desolaat, en vaceerende door afstand van Henricus Druyt, priester, heeft gegeven 
aan Johannes Nicholaus Gerardusz. zoon op den 1en April 1461.
regest_nummer 22711496 September 29
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van Breda, draagt aan deken en kapittel van de 
kerk van Beata Maria aldaar Engelbertus van der Dussen voor, voor de prebende, welke vaceert door overlijden van 
den kanunnik mr. Johannes van Aeth.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1363).
regest_nummer 24471504 Mei 10
regest_beschrijving Engelbertus etc. draagt deken en kapittel van de kerk van St. Maria te Breda, wegens overlijden of 
afstand van den kanunnik Egidius van Buersteden, mr. Johannes Bartholomeusz. in diens plaats voor.
regest_datering
regest_nb Concept (Inv.No. 1364). Op hetzelfde blad het concept Reg.No. 2448.
regest_nummer 24481504 Mei 10
regest_beschrijving Engelbertus etc. draagt aan deken en kapittel van de kerk van St. Maria te Breda, wegens 
overlijden van den kanunnik Egidius van Buersteden, zijn huiskapelaan Engelbertus van Buersteden voor als diens 
opvolger.
regest_datering
regest_nb Concept (Inv.No. 1364). Geschreven op hetzelfde blad als het concept Reg.No. 2447.
regest_nummer 24491504 Mei 10?
regest_beschrijving Engelbertus etc. draagt deken en kapittel van St. Maria te Breda zijn huiskapelaan Engelbertus van 
Buersteden, rector van de kapelanie of cantuarie van St. Nicolaus in de kerk van het klooster van St. Jacobus 
Frigidimontis te Bruxellae, voor als kanunnik, na afstand door Johannes Bartholemeusz. ingevolge een door hen 
overeengekomen ruil.
regest_datering
regest_nb a) Klad (Inv.No. 1365).
regest_nb b) Minuut (Inv.No. 1365).
regest_nummer 35041577 April 17
regest_beschrijving De Raad van Brabant, gezien het rekest van mr. Dierick Tielmannus, doctor in de theologie, 
kanunnik in de collegiale kerk van O.L.V. te Breda, en het antwoord van deken en kapittel aldaar, beslist, dat deze den 
suppliant in het volle bezit van diens prebende zullen stellen op voorwaarde, dat hij aan de kerk zooveel geeft, als zij 
pleegt te ontvangen gedurende een jaar na het overlijden van een kanunnik.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1366). Hieraan vastgehecht een mandement tot executie aan den deurwaarder dd. 24 April 
(Reg.No. 3507).
regest_nummer 35071577 April 24
regest_beschrijving Philips, koning van Castilliën enz., gelast den deurwaarder, het hieraan vastgehechte vonnis 
(Reg.No. 3504) te excuteeren.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1366). Met rest van het zegel van den koning in roode was.
regest_nummer 35081577 Juni 19
regest_beschrijving De Raad van Brabant, gezien het rekest van deken en kanunniken van de O.L.V. kerk te Breda, 
houdende verzoek om uitstel van executie, en het antwoord vazn mr. Dierick Thielmannus, kanunnik, beveelt 
supplianten alle inkomsten en dagelijksche distributie, tot diens prebende behoorende, over te geven, ingevolge het 
vonnis van den 17en April l.l.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1366). Aan den voet relaas van den deurwaarder, dat hij op verzoek van mr. Dierick 
Tielemannus aan Lambrecht van Bosschuysen, deken, en kanunniken van de kerk te Breda het vonnis heeft 
beteekend.
regest_nummer 1439c 1440
regest_beschrijving Engelbertus, graaf etc., draagt deken en kapittel van Beata Maria te Breda voor het kanonikaat en 
de prebende van het altaar van Beata Maria in zijn kapel in die kerk, vaceerende door overlijden van Heinricus Anyer, 
Johannes Sonck ter admissie voor.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1367).
regest_nummer 16831453 April 3
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassouw, Dietz en Vyanden, heer van Breda, drossaard van Brabant, draagt 
voor aan deken en kapittel van de kerk der H. Maagd te Breda, als rector van het altaar der H. Maagd in zijn kapel in die
kerk, vaceerende door overlijden van Johannes Sonck, Witholdus Scoutijn.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1368).
regest_nummer 29901539 October 14
regest_beschrijving De notaris J. de Corput instrumenteert, dat vrouwe Mentia de Mendoça, markiezin van Cenete 
etc., op het altaar in de kapel van de heeren van Breda in het noordergedeelte van de O.L.V. kerk te Breda een 
kapelanie heeft gesticht, die zij begiftigt met 50 carolusguldens jaarlijks, door haar gekocht van Renatus, prins van 
Auratia, heer van Breda, en waarvan zij gedurende haar leven en vervolgens de prins van Auracia en zijn opvolgers het 
patronaatsrecht zullen hebben.
regest_datering (in arce seu castra in vel ad oppidum de Breda).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1369).
regest_nummer 15301446 September 9
regest_beschrijving De notaris Henricus de Novadomo, priester in de diocees van Leodium, instrumenteert, dat 
Johannes, graaf van Nassouw enz., heer van Breda, ten overstaan van deken en kapittel van de kerk van de H. Maria te 
Breda, volgens den wensch van zijn overleden moeder, gravin Johanna, een kapelanie van St. Wendelinus heeft 
gesticht in de kapel van dien naam en begiftigd met zekere inkomsten, van welke kapelanie hij het collatierecht zal 
hebben en de kapelaan in dezelfde verhouding tot deken en kapittel zal staan als de kapelaans van de kerk, tot welke 
waardigheid hij Johannes Walterusz. voordraagt, waarop deken en kapittel dezen aannemen en de inkomsten 
amortiseeren.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1370). Met signatuur van den notaris en rest van het zegel van het kapittel in groene was.
regest_nummer 16051448 December 17
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassow, Dietze en Vyanden, heer van Breda en drossaard van Brabant, draagt 
Cornelis Betten voor aan deken en kapittel van de kerk van de H.M. te Breda voor de kapelanie van SS. Anthonius en 
Sebastianus, gesticht door Gerardus en Margaretha van Ghilse in de kerk van St. Wandelinus te Breda, welke vaceert 
door overlijden van Laurentius Walterusz. van den Aerndt.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1371).
regest_nummer 11411421 Juni 24
regest_beschrijving Jan van Hoesenhout en Thomas Claesz., schepenen van Dongha, oorkonden, dat Willem van 
Dalem, heer van Dongha, verkocht heeft aan Gerijt van Gilse 17 loopen rogge jaarlijks aan erfpacht uit 2 bunder land 
e.a.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in Inv.No. 1372 bl. 22.
regest_nummer 12731430 April 25
regest_beschrijving Roloef de Rover Diericksz. en Anthonis Block, schepenen van Breda en laten van den heer, 
oorkonden, dat Henrick Jansz. van den Haenberghe tegen 48 schellingen jaarlijks in erfcijns heeft genomen van 
Margriete Vispaerts, vrouw van Gerit van Gilse, 1½ bunder land in de Krocht naast het erf van de kinderen van 
Emelenberch.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in Inv.No. 1372, bl. 16.
regest_nummer 12921431 April 23
regest_beschrijving Henrick van Corvele en Jan van Tsolle, schepenen van Breda, oorkonden, dat Lijsbet Jan Cuytlits 
dochter, vrouw van Gerit Zeemart, heeft verkocht aan Gerit van Gilse, den schoenmaker, 16 oude grooten jaarlijks aan 
erfcijns uit 2 huizen in de Steenbrugstraat.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in Inv.No. 1372, bl. 17.
regest_nummer 13151433 Mei 29
regest_beschrijving Wierick die Ree en Peter Jansz. van Gilse, schepenen van Gilse, oorkonden, dat Jan Gerit Koenenz. 
van zijn broeder Rolant eenige stukken land in erfpacht heeft genomen tegen 2 sester rogge jaarlijks.
regest_datering
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regest_nb Authentiek afschrift in Inv.No. 1372, bl. 23. Door het oorspr. van dezen brief was gestoken de brief dd. 1433 
Juni 2 (Reg.No. 1316).
regest_nummer 13161433 Juni 2
regest_beschrijving Wierick die Ree en Peter Jansz. van Gilse, schepenen van Gilse, oorkonden, dat Rolant Gerit 
Koenenz. verkocht heeft aan Gerit Jansz. van Gilse de erfpacht, vermeld in den brief dd. 1433 Mei 29 (Reg.No. 1315), 
waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in Inv.No. 1372, bl. 25.
regest_nummer 13171433 Juli 1
regest_beschrijving Huybrecht Jan Bettenz. en Peter Jansz. van Gilse, schepenen in Gilse, oorkonden, dat Jan Gerit 
Konenz. verklaard heeft schuldig te zijn aan zijn broeder Rolant een viertel rogge jaarlijks aan erfpacht uit 5 loopen 
zaad land, gelegen ten Ryden.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in Inv.No. 1372, bl. 26. Door dezen brief was gestoken de brief dd. 1433 Juli 4 (Reg.No. 
1318).
regest_nummer 13181433 Juli 4
regest_beschrijving Huybrecht Jan Bettenz. en Peter Jansz. van Gilse, schepenen in Gilse, oorkonden, dat Rolof Gerit 
Konenz. verkocht heeft aan Gerit Jansz. van Gilse een viertel rogge jaarlijks, vermeld in den brief dd. 1433 Juli 1 (Reg.No.
1317), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in Inv.No. 1372, bl. 27.
regest_nummer 13521436 April 18
regest_beschrijving Jan van Hosenhout en Jacob Rutgeersz., schepenen van Donga, oorkonden, dat Symon Petersz. in 
erfpacht heeft genomen van Jan van Dalem, Willemsz. van Dongha, 2½ bunder land in den Ham tegen 2½ sester 
rogge jaarlijks.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in Inv.No. 1372, bl. 19. Door het oorspr. van dezen brief was gestoken de brief dd. 1436 
Mei 2 (Reg.No. 1353).
regest_nummer 13531436 Mei 2
regest_beschrijving Jan van Hosenhout en Jan Jansz. van den Haenberghe, schepenen van Dongha, oorkonden, dat 
Jan van Dalem, Willemsz. van Dongha verkocht heeft aan Gerijt van Gilse 2½ sester rogge jaarlijks aan erfpacht, 
vermeld in den brief dd. 1436 April 18 (Reg.No. 1352), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in Inv.No. 1372, bl. 21.
regest_nummer 13651437 December 7
regest_beschrijving Dierick Aernt Wonnenz. en Aernt Sebrechtsz. van Diest, schepenen ter Heyden, oorkonden, dat 
Michiel Peter Billenz. verkocht heeft aan Geert Jansz. van Gilde 10 arnoldusguldens jaarlijks aan erfcijns uit zijn huis, 
een stuk land en andere goederen.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in Inv.No. 1372, bl. 11.
regest_nummer 14071439 Augustus 28
regest_beschrijving Aert Sebrechtsz. van Diest en Michiel Peter Damaesz. zoon, schepenen ter Heyden, oorkonden, dat
Katheline Mercelis Brandenborchs dochter, weduwe van Zebrecht Symonsz., verkocht heeft aan Geert Jansz. van Gilse 
11 arnoldusguldens jaarlijks aan erfcijns uit 16 dergelijke guldens, gaande uit 7/4 bunder land te Sonzeel.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in Inv.No. 1372, bl. 13.
regest_nummer 14351440 Augustus 27
regest_beschrijving De notaris X instrumenteert, dat Gerardus van Gilse, schoenmaker, wonende buiten de 
Gasthuispoort te Breda, de kapelanie, die hij eertijds met wijlen zijn vrouw heeft gesticht op het altaar van St. Judocus 
in het gasthuis en begiftigd, verplaatst naar de kapel van St. Wandelinus op het koor, ter eere van St. Anthonius, en dat
hij Laurentius Laurentiusz. als rector aan deken en kapittel ter institutie voordraagt, aan wien deze den eed van 
gehoorzaamheid verschuldigd is evenals de andere kapelaans, terwijl hij het recht van presentatie geeft aan Johanna, 
gemalin van Engelbertus, graaf van Nassou, heer van Breda, en haar erfgenamen.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift in Inv.No. 1372, bl. 1.
regest_nummer 26361517 Augustus 5
regest_beschrijving Theodericus en Philippus Petrus Wolterus 'sHeeren zoons zoons, hun zuster Woltera, weduwe van 
Mercelius van Ekart, Johannes Goeswijn Hacks zoon, man van Woltera's dochter Agatha, mede voor zijn zwager 
Johannes, en Martinus Petrus en Egidius, zoons van Rodolphus van Broechoven en Elisabeth Petrus' dochter, maken 
een boedelscheiding van de nalatenschap van hun vader en grootvader ten overstaan van schepenen van 
Buscumducis.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1372). Twee zegels, waarschijnlijk van de schepenen, verloren. Het stuk is gebruikt als 
omslag van Inv.No. 1372.
regest_nummer 28971535 Mei 7
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regest_beschrijving Henricus, graaf van Nassou, heer van Breda, berich priorin en klooster van Vredenberge buiten 
Breda van de orde van St. Augustinus, dat hij het officie van 2 missen per week, door zijn grootmoeder Maria van Loen 
op het hoogaltaar gesticht, en thans vaceerende door overlijden van Johannes Henricusz. Meermans, opdraagt aan 
Petrus Philippusz. Scheeren.
regest_datering (Breda).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1372, bl. 40.
regest_nummer 28981535 Mei 7
regest_beschrijving Henricus, graaf van Nassou, heer van Breda, geeft het beneficie van 2 missen wekelijks op het 
altaar van St. Katerina in de kerk te Magnum Sundert, vaceerende door overlijden van Johannes Meermans, aan Peter 
Philippusz. 'sHeeren, klerk.
regest_datering (Breda).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1372, bl. 42. Aan den voet van het afschrift wordt vermeld, dat Peter Coninck van 
Rijsbergen, Jan van Mol en Anthonis Pauli dit beneficie achtereenvolgens van Peter 'sHeeren in pacht hebben gehad 
over de jaren 1536-1573.
regest_nummer 29961540 April 10
regest_beschrijving Renatus van Cabilo, prins van Arausia, graaf van Nassau enz., heer van Breda enz., geeft de 
matricularia of kosterij van de kerk te Magnum Sundert, vaceerende door overlijden van Johannes Stephanusz., aan 
mr. Petrus 'sHeeren Philippusz., priester.
regest_datering (Gandam).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1372, bl. 44. Hierna volgt een lijst van personen, die het kosterschap gepacht hebben tot 
1580 incl.
regest_nummer 33941562 November 11
regest_beschrijving Peeter Philips Heerenz. verkoopt 22 viertel 1 loop rogge, die hij te Dongen heft, aan Jan van 
Neesse, rentmeester van het kapittel te Breda.
regest_datering
regest_nb Oorspr. in Inv.No. 1372, bl. 62.
regest_nummer 19951475 Augustus 8
regest_beschrijving (De heer van Breda?) verzoekt den abt van een zeker klooster Vrijdag e.k. in Breda te komen om 
een nieuwe priorin te helpen kiezen voor het klooster St. Kaetlijnendale aldaar.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1373).
regest_nummer 22661496 Maart
regest_beschrijving Engelbertus etc., draagt den aartsdiaken van Campinia, voor de matricularia van de 
parochiekerken te Alffen en Chaem, Johannes Robbelaert, rector van de cantuarie in de kerk van het klooster van 
Frigidus Mons te Bruxella voor, na afstand door mr. Johannes van Nispen wegens door dezen met Johannes 
Robbelaert overeengekomen ruil.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1374). In dorso de minuut dd. 1496 (Reg.No. 2267).
regest_nummer 22671496 Maart?
regest_beschrijving Engelbertus etc. draagt deken en kapittel van de kerk van St. Maria te Breda Johannes Borchmans, 
rector van het altaar van St. Nicolaus in de parochiekerk te Steenbergen, voor als kanunnik, na afstand door mr. 
Nicolaus de Dynter, wegens door hem met Johannes Borchmans overeengekomen ruil.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1374). Geschreven in dorso van de minuut dd. 1496 Maart …. (Reg.No. 2266).
regest_nummer 10401415 October 20
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassow, heer van de Lecka en Breda, draagt de matricularia van de kapel 
van Bavel, welke vaceert door vrijwilligen afstand van Martinus Ravens, op aan Lambertus Zwederusz. van Eysel.
regest_datering
regest_nb Minuut op perkament (Inv.No. 1375).
regest_nummer 12691429 November 23
regest_beschrijving Enghelbertus, graaf van Nassow, heer van de Lecka en van Breda, draagt aan den aartsdiaken van 
Campinia Swederus, zoon van Johannes van Ringhelberch, klerk, voor als rector van de matricularia van de bijkerk te 
Bavel in de parochie van Ghilse, welke vaceert door afstand van Lambertus van Eysel.
regest_datering
regest_nb Minuut op perkament (Inv.No. 1376).
regest_nummer 22601495 October 23
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassau en Vyanden, heer van Breda, draagt den aartsdiaken van Campinia 
Cornelius van Riel voor de matricularia in de kerk te Bavel, welke vaceert door overlijden van Theodericus van 
Stramprode.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1377).
regest_nummer 4191347 Mei 28
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regest_beschrijving De notaris Petrus Wilhelmus Balbusz. instrumenteert, dat heer Wilhelmus van Duvenvoerde, heer 
van Oesterhout, ridder, de inkomsten van de kerk te Donghen, die zoo arm is, dat zij geen pastoor kan onderhouden, 
vermeerdert met 16 pond toursche zwarten jaarlijks uit de tienden, die hij aldaar in den Hamme bezit, en daarop de 
goedkeuring verzoekt van den officiaal en van Reynaldus de Filiis Ursi, aartsdiaken van Leodium.
regest_datering (in castro de Oesterhout).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1378). Met zegel van Willem van Duvenvorde in bruine was en signatuur van den notaris. 
Met transfix dd. 1347 Juni 3 (Reg.No. 422).
regest_nummer 4221347 Juni 3
regest_beschrijving De officiaal en Reynaldus de Filiis Ursi, aartsdiaken van Leodium, geven hun goedkeuring aan den 
brief dd. 1347 Mei 28 (Reg.No. 419), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1378). Met de zegels der beide oorkonders resp. in bruine en groene was en geschonden. 
Onder het dienstzegel van den officiaal, aan denzelfden staart, zijn persoonlijk zegel, met een zegelring afgedrukt ).
regest_nummer 16581451 Juni 15
regest_beschrijving Johannes etc. draagt den aartsdiaken van Campinia Rumoldus Arnoldusz. voor als rector van de 
matricularia van de kerk te Ghynneken, vaceerende door afstand van mr. Gerardus Evergheer.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1379). In dorso de akte Reg.No. 1664.
regest_nummer 1664-1451
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassow, Dietz en Vyanden, heer van Breda, drost van Brabantia, geeft de 
matricularia van de parochiekerk te Ghynneken, vaceerende door overlijden van Gherardus Evergheer, aan Rumoldus 
Arnoldusz.
regest_datering
regest_nb Minuut, geschreven in dorso van de voordracht dd. 1451 Juni 15 (Reg.No. 1658).
regest_nummer 8231394 April 5
regest_beschrijving Notaris Adam van Waspijc instrumenteert, dat heer Wilhelmus, heer van Oesterhout, ridder, en 
zijn vrouw, Heylwigis van Wassenaer, hun testament hebben gemaakt, waarbij zij o.a. beloven een altaar te stichten ter
eere van Maria, alle apostelen en de Drie Koningen in het nieuwe koor van de kerk te Oesterhout voor de ziel van heer 
Hector Compaen, een aantal inkomsten vermaken aan het eertijds door hen gestichte gasthuis ten Houte en vele 
andere kerken en kloosters, en hun wensch te kennen geven bij de Karthuizers buiten Sente-Gheerdenberge begraven 
te worden.
regest_datering (in camera domi seu inhabitacionis castri ipsorum testatorum).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1400 Mei 19 (Reg.No. 875).
regest_nb Door het oorspr. was gestoken de brief dd. 1395 Maart 19 (Reg.No. 834).
regest_nummer 8321395 Januari 13
regest_beschrijving Notaris Adam van Waspijc instrumenteert, dat Heylwigis van Wasseneer, vrouw van heer 
Wilhelmus, heer van Oesterhout, onder bevestiging van het testament dd. 1394 April 5 (Reg.No. 823), daaraan 
toevoegt, dat haar begrafenis bekostigd moet worden uit de goederen, die zij bij haar huwelijk heeft meegebracht, en 
nog eenige legaten vermaakt aan verschillende personen.
regest_datering (in camera ipsius castri de Oesterhout ubi ips testatrix dormire fuerat consueta).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1400 Mei 19 (Reg.No. 875).
regest_nummer 8341395 Maart 19
regest_beschrijving De officiaal van Leodium hecht zijn goedkeuring aan het testament van heer Wilhelmus, heer van 
Oesterhout, ridder, en Heylwigis van Wassenaer dd. 1394 April 5 en 1395 Januari 13, waardoor deze gestoken is (Reg. 
Nos. 823 en 832).
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1400 Mei 19 (Reg.No. 875).
regest_nummer 8751400 Mei 19
regest_beschrijving Deken en kapittel van St. Maria te Breda geven vidimus van de brieven dd. 1394 April 5, 1395 
Januari 13 en Maart 19 (Reg. Nos. 823, 832 en 834).
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1380).
regest_nummer 8591398 Januari 8
regest_beschrijving Wilhelmus, heer van Oesterhout, vraagt Johannes van Bavaria, elect van Leodium, Ludovicus de 
Flisco, aartsdiaken van Campinia, en den commandeur van de balije van Availterra van de orde van Johannes 
Jherosolomitanus toestemming tot het stichten van een altaar, gewijd aan de H. drie Magiërs in de kerk te Oesterhout,
dat hij begiftigt met 12 oude, fransche schilden jaarlijks aan erfcijns uit het Nonnenbroec, gelegen tusschen den burcht 
van Oesterhout en de Donghen, en waarvan hij en zijn erfgenamen de eerste drie keer het patronaatsrecht hebben 
zullen en vervolgens zijn erfgenamen en de commendator van Availterra, uit hoofde van diens rechten op de kerk te 
Oesterhout, bij beurten.
regest_datering (in castro nostro de Oesterhout indictione sexta).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1380). Met zegel van den oorkonder in groene was, geschonden en afgesleten en met 
signatuur van den notaris Walterus van Bavel. Met drie transfixen dd. 1402 Juni 22 en 1403 December 17 en 25 (Reg. 
Nos. 894, 905 en 906).
regest_nummer 8941402 Juni 22
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regest_beschrijving Henricus van de Lecka, ridder, voogd van Johanna, vrouwe van de Lecka, Breda en Oesterhout, 
vraagt de goedkeuring van den aartsdiaken van Campinia voor de stichting van het altaar, vermeld in den brief dd. 
1398 Januari 8 (Reg.No. 859), waardoor deze gestoken is, daar Willelmus van Oesterhout inmiddels overleden is, en 
draagt als eersten rector Rodolphus Ghiselbertusz. Vos van Trajectum voor.
regest_datering (apud castrum de Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1380). Met afgesleten zegel van den oorkonder in roode was. Met twee transfixen dd. 1403 
December 17 en 25 (Reg. Nos. 905 en 906).
regest_nummer 9051403 December 17
regest_beschrijving De aartsdiaken van Campinia geeft zijn goedkeuring aan de brieven dd. 1398 Januari 8 en 1402 Juni
22 (Reg. Nos. 859 en 894), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1380). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 9061403 December 25
regest_beschrijving Broeder Amelius van Diepenbeeke, magister en commandator van de balije van Availterra van de 
orde van St. Johannes Jherosolomitanus, pastoor te Oesterhout, geeft zijn goedkeuring aan de brieven dd. 1398 
Januari 8 en 1402 Juni 22 (Reg. Nos. 859 en 894), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1380). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 1438c 1440
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassow en Vyanden, heer van Grijmbergen, de Lecka en Breda, draagt den 
aartsdiaken van Campinia voor het altaar van de Drie Koningen in de kerk te Oesterhout, vaceerende door overlijden 
van Rolandus Vos, priester, Johannes Zwaert voor ter institutie.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1381).
regest_nummer 17491456 October 2
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassow, Vyanden en Dyetze, heer van Breda en van Oosterhout, draagt 
Wilhelmus Grymmer aan den aartsdiaken van Campinia voor als rector van het altaar van de Drie Koningen te 
Oosterhout, vaceerende door overlijden van Johannes Rusener.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1382). Onderaan staat: "Dit wilt corrigeren ende besiet oft meer dan trium regum sal staen 
uter fundaciën; oic moighdijt heeren Cornelijs Grijmmen laten seynden. Item ic seinde u tfranchijn bereydt mede oft 
de bode niet te tide weder en queme".
regest_nummer 17781457 October 15
regest_beschrijving De aartsdiaken van Campinia oorkondt, dat de gemachtigde van mr. Wilhelmus Grymmer, die 
voorgedragen is als rector van het altaar van de Drie Magiërs in de kerk te Oesterhout, den voorgeschreven tijd 
gewacht heeft en dat niemand zich tegen de voordracht heeft verzet.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv. N. 1382). Door het zegel van den brief dd. 1457 October 15 (Reg.No. 1779) aan dien brief 
bevestigd.
regest_nummer 17791457 October 15
regest_beschrijving De aartsdiaken van Campinia gelast den pastoor van Oesterhout om mr. Wilhelmus Grymmer, 
priester, hem voorgedragen door Johannes, graaf van Nassouw, Vyanden en Dietz, heer van Breda en Oesterhout etc., 
in het bezit te stellen van het altaar van de H. Drie Magiërs aldaar, vaceerende door overlijden van Pharen Stockelpot.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1382). Met het zegel van het aartsdiakonaat met contrazegel in roode was, waardoor aan 
dezen brief is vastgemaakt de brief van denzelfden datum (Reg.No. 1778).
regest_nummer 14241440 April 17
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassouw en van Vyanden, heer van de Lecka, Breda en Oesterhout, draagt 
aan den aartsdiaken van Campinia of diens plaatsvervanger, wegens overlijden van mr. Hugo Cloet, licenciaat in de 
medicijnen, Henricus Wolffram voor als rector van de matricularia van de parochiekerk te Oesterhout.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1384). In dorso: "Venerabili viro magistro Roelando de Mere, licentiatus utriusque jurium".
regest_nummer 16991454 Juni 4
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassouwe, Dietze en Vyanden, heer van Breda, begiftigt mr. Godefridus van 
Nyspen, kanunnik van het kapittel van Maria te Colonia, met de kapel en het gasthuis van den Hout onder Oesterhout,
na ruiling met Johannes Boot van Zevenbergen.
regest_datering
regest_nb Minuut op perkament. (Inv.No. 1385).
regest_nummer 22611495
regest_beschrijving Maria van Loon, weduwe van Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dietze, heer van Breda enz., 
geeft het klooster te Vredenberch van de orde van St. Augustinus 2 bunder land, bij het klooster gelegen, en 40 
rijnsche guldens om daarvoor een sester rogge jaarlijks aan erfpacht te koopen als provende, den eersten keer voor 
Marie Jacop Boydensz. dochter, en vervolgens voor een arme maagd, over welke provende zij gedurende haar leven de
beschikking zal hebben en na haar dood de mater en het convent.
regest_datering (na gewoente van scrivene des Hoofs van Ludick).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1386). Met geschonden zegel van de oorkondster in roode was.
regest_nummer 1330-1434
regest_beschrijving B ……, abt van het klooster St. Bavo te Ganda, draagt aan den deken van Beka voor het personaat 
van de kerk of quarta capella te Rijsbergen, vaceerende door overlijden van mr Johannes Witte van Delfft, mr. 
Johannes van Dyets voor.
regest_datering
regest_nb Concept (Inv.No. 1387). Aan den voet van het concept staat, dat Johannes Witte van Delfft in het jaar (14)34 
October 30 gestorven is, dat de abt van Sint Bavo te Gend collator is, dat niet bekend is, of de bezetting van het 
personaat aan den pauselijken stoel is voorbehouden, omdat mr. Johannes dienaar van den pauselijken stoel was, 
toen hij het personaat kreeg, maar dat, wanneer de abt de voordracht doet, hij het op de boven beschreven manier 
doen zal. Abt van St. Bavo was van 1418-1454 Willem van Bossuyt (A. van Lokeren, L'abbaye de St. Bavon).
regest_nummer 17101455 Februari 8
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassouw, Vyanden en Dyetze, heer van Breda en drossaard van Braband, 
draagt Petrus Johannes Petrusz. zoon aan den aartsdiaken van Campinia voor als rector van de matricularia van de 
parochiekerk of quarta capella te Rijsbergen, welke plaats vaceert door afstand van Sebertus Marsiliusz.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1388). Onderaan staat: "Venerabili viro domino Johanni Rusener, decano christianitatis 
consilii Bekensis.
regest_nummer 8491396 Juli 4
regest_beschrijving Bonifacius, paus, gelast den bisschop van Tuda, en de dekens van St. Georgius te Colonia en St. 
Paulus te Leodium uitvoering te geven aan het vonnis, waarbij hij Lambertus de Rivo na overlijden van Johannes van 
der Bueken, door de ware patroons voorgedragen, en vervolgens gekozen en geïnstitueerd door den aartsdiaken van 
Campinia als rector van de kerk te Magnum Zundert, als zoodanig handhaaft tegenover de aanspraken, die Reynerus 
van Mekenborg, zich uitgevende voor kanunnik van St. Crux te Leodium, op de presentatie maakt.
regest_datering (Rome apud Sanctum Petrum IV Nonas Julii pontificatus nostri anno septimo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1389). Het zegel van den paus verloren.
regest_nummer 14931444 April 27
regest_beschrijving De notaris Johannes van Broechusen instrumenteert, dat Johannes van Dijck, aan den aartsdiaken 
van Campinia voorgedragen tot pastoor van de kerk te Magnum Zundert, Wilhelmus de Monialia, mr. Johannes de 
Donostephani, scholaster, kanunniken te Leodium, en Gadeferus van Stelant heeft gemachtigd om zich namens hem 
in het bezit van de kerk te doen stellen.
regest_datering
regest_nb Geschreven in dorso van den brief dd. 1444 April 30 (Reg.No. 1494).
regest_nummer 14941444 April 30
regest_beschrijving De aartsdiaken van Campinia bericht den waarnemenden pastoor te Magnum Zundert, dat hij 
Johannes van Dijck, die door de voogden van Johanna en Elizabeth, dochters van Johannes van Schoonhoven, knaap, 
begiftigd is met de kerk aldaar, welke vaceert door afstand van Walterus, tot die kerk heeft toegelaten en verzoekt, 
den benoemde in het bezit daarvan te stellen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv. 1390). Het zegel van den aartsdiaken verloren. Met transfix van denzelfden datum (Reg.No. 
1495). In dorso twee akten van volmacht dd. 1444 April 27 en Mei 1 (Reg. Nos. 1493 en 1496).
regest_nummer 14961444 Mei 1
regest_beschrijving De notaris Johannes van Broechusen instrumenteert, dat Gadeferus van Stelant, Theodericus van 
Ele, priester, en Johannes Gheneels alias Vorselmans heeft gemachtigd om in zijn plaats op te treden ten behoeve van 
Johannes van Dijck.
regest_datering
regest_nb Geschreven in dorso van den brief dd. 1444 April 30 (Reg.No. 1494).
regest_nummer 14951444 April 30
regest_beschrijving De aartsdiaken van Campinia oorkondt, dat niemand binnen den voorgeschreven tijd in verzet is 
gekomen tegen de presentatie van Johannes van Dijck tot pastoor van de kerk te Magnum Zundert, vermeld in den 
brief dd. 1444 April 30 (Reg.No. 1494), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1390). Het zegel van den aartsdiaken verloren.
regest_nummer 19431471 Maart 25
regest_beschrijving Karolus, hertog van Burgundia, Brabantia etc., verzoekt den paus mr. Nicolaus van Edam, pauselijk
auditor, te gelasten Mathias Godefridusz., priester, in het ongestoorde bezit te laten van de kerk te Sundert, welke mr. 
Nicolaus beweert van den paus gekregen te hebben, doch waarvan Johannes, graaf van Nassauw, heer van Breda en 
van een deel van de heerlijkheid Sundert, het patronaatsrecht heeft.
regest_datering (anno MCCCCLXX ante Pascha).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1391).
regest_nummer 19261470 Februari 17
regest_beschrijving Wilhelmus van Marka en Arenberch, heer van Peer en Magnum Sundert, en Johanna van 
Schoonhoven, zijn vrouw, dragen den aartsdiaken van Campinia in het bisdom Leodium Mathias Godefridusz., 
kanunnik te Breda, voor als rector van de kerk te Magnum Sundert, vaceerende door overlijden van Walterus de 
Korsworm, met verzoek hem te institueeren.
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regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1391). Met de zegels der oorkonders in roode was en geschonden.
regest_nummer 19271470 Maart 24
regest_beschrijving De aartsdiaken van Campinia verzoekt den waarnemenden pastoor van Magnum Zundert om de 
presentatie van Mathias Godefridusz. door heer Wilhelmus van Marcka en Arenberch, heer van Peer en Magnum 
Zundert, en Johanna van Scoenhoven, zijn vrouw, tot pastoor aldaar af te kondigen wegens overlijden van Walterus de
Corswaremme, en ieder, die daartegen in verzet wil komen, op Vrijdag na Laetare naar Lovanium te ontbieden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1391). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was. Met transfix dd. 1470 April 1 
(Reg.No. 1929).
regest_nummer 19291470 April 1
regest_beschrijving Henricus Block, waarnemend pastoor van de kerk te Magnum Zundert, bericht den aartsdiaken 
van Campinia, dat hij aan diens opdracht, vermeld in den brief dd. 1470 Maart 24, (Reg.No. 1927), waardoor deze 
gestoken is, voldaan heeft.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1391). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 19301470 April 6
regest_beschrijving De aartsdiaken van Campinia bericht den waarnemenden pastoor te Magnum Zundert, dat hij 
Matthias Godefridusz., kanunnik te Breda, die door heer Wilhelmus van Marcke en Arenberch, heer van Peer en 
Magnum Zundert, en Johanna van Scoenhoven, zijn vrouw, met de kerk aldaar begiftigd is, wegens overlijden van 
Walterus de Corswaremme, na afkondiging tot die kerk heeft toegelaten, en verzoekt hem in het bezit daarvan te 
stellen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1391). Het zegel van den oorkonder verloren. Met twee transfixen dd. 1470 April 6 en 16 
(Reg. Nos. 1931 en 1932).
regest_nummer 19311470 April 6
regest_beschrijving De aartsdiaken van Campinia oorkondt, dat niemand binnen den voorschreven tijd in verzet is 
gekomen tegen de presentatie van Mathias Godefridusz. tot pastoor van de kerk te Magnum Zundert, vermeld in den 
brief dd. 1470 April 6 (Reg.No. 1930), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (Feria sexta post Dominicam qua in Dei ecclesia pro summe introitu cantabatur Letare Jherusalem).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1391). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 19321470 April 6
regest_beschrijving De aartsdiaken van Campinia oorkondt, dat niemand binnen den voorgeschreven tijd in verzet is 
gekomen tegen de presentatie van Mathias Godefridusz. tot pastoor van de kerk te Magnum Zundert, vermeld in den 
brief dd. 1470 April 6 (Reg.No. 1930), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (feria sexta post Dominicam qua in Dei ecclesia pro summe introitu cantabatur Letare Jherusalem).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1391). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 19441471 Juli 16
regest_beschrijving Henricus Bormans, deken van Sint Martinus te Leodium, rechter en commissaris van de Roomsche
curie, doet, op verzoek van paus Paulus II, uitspraak tusschen Nycolaus van Edam, pauselijk auditor, en Mathias 
Godefridusz. over de kerk te Magnum Sundert en verklaart de presentatie, door Wilhelmus van Mercka en Johanna 
van Scoenhoven, heer en vrouwe van Magnum Sundert, ten behoeve van Mathias Godefridusz. en diens institutie 
geldig.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1391). Met zegel van Henricus Bormans in roode was in blikken doos en signatuur van den 
notaris Johannes van Audenhoven.
regest_nummer 16981454 April 3
regest_beschrijving Engelbertus (sic), graaf van Nassau en Vianden, heer van Breda, Dyest, Grijmberghen etc., draagt 
den aartsdiaken van Campinia Huymannus, zoon van Johannes Gerardusz., voor als rector van de kapelanie, gewijd 
aan St. Katherina, St. Barbara en St. Lucia in de kerk te Magnum Sundert, wegens overlijden van Johannes Gerardusz.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1392).
regest_nummer 29001535 Mei 26
regest_beschrijving De aartsdiaken van Campinia in het bisdom Leodium bericht den pastoor van de kerk te Magnum 
Zundert, dat hij Petrus, zoon van Philippus 'sHeeren, hem door Henricus, graaf van Nassau, markgraaf van Zenette 
enz., heer van Breda enz., voorgedragen als rector van het altaar van St. Katharina in die kerk, vaceerende door 
overlijden van Johannes Mermans, in die waardigheid heeft geïnstitueerd, en verzoekt hem in het bezit daarvan te 
stellen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1393). Het zegel van den aartsdiaken verloren. In dorso het instrument dd. 1535 Juni 5 
(Reg.No. 2902).
regest_nummer 29021535 Juni 5
regest_beschrijving De notaris Renerus Jacobusz. van Biestraten instrumenteert, dat Mathias Swolligius, vice-cureit te 
Magnum Zundert, als gemachtigde van Petrus, zoon van Philippus 'sHeeren, in het bezit is gesteld van eht altaar van 
Catherina en Barbara in die kerk.
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regest_datering
regest_nb Geschreven in dorso van den brief dd. 1535 Mei 26 (Reg.No. 2900).
regest_nummer 2170c 1487
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouw, draagt den aartsdiaken van de Kempen Wilhelmus van der Hage, 
priester, voor als rector van het altaar van de H. Maagd in de kerk te Magnum Sundert, na afstand door Adolphus 
Steyncher van Bochem, ingevolge een door hen onderling overeengekomen ruil.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1394). Op den achterkant van hetzelfde blad een doorgehaald klad en een concept, waarin 
de achternaam van Adolphus luidt: Steenken, genitivus: Steyncheri, en die van Wilhelmus: van Buechden alias van der 
Haghe.
regest_nummer 24501504 Juli 16
regest_beschrijving Henrijck, graaf van Nassou en Vianden, heer van Breda en Diest, burggraaf van Antwerpen, gelast 
den schout van Zundert om Johannes Stevens, zoon van Johannes Stevens, in het bezit te stellen van de kosterij van 
Groot Sundert, welke vaceert door afstand van Anthonys van Bedaff.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1395). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 8251394 Juli 19
regest_beschrijving Johannes, heer van de Lecka en Breda, geeft aan Alstenus, zoon van Martinus Zoetaert, het 
kosterschap van de parochiekerk of quarta capella van Steenbergen, welke vaceert door overlijden van Alstenus, zoon 
van wijlen Petrus Martinusz., en verzoekt den plebaan hem in het bezit daarvan te stellen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1396).
regest_nummer 14121439 November 6
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassow, heer van de Lecka en Breda, draagt den deken van Beka voor het 
rectoraat van de matricularia te Ghestel, vaceerende door overlijden van Henricus van Haga, Henricus Suetinck voor.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1397).
regest_nummer 12141425 Juni 26
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassow, heer van de Lecka en Breda, geeft de kerk van Novervaert, 
vaceerende door ontslag van Otto van Apcoude, priester, aan Johannes Oudegodt, priester.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1398).
regest_nummer 17681457 Juni 26
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassow, Vyanden en Dyetze, heer van Breda, draagt den deken van Beek 
Rumoldus Jegher voor als pastoor van de kerk of quarta capella van Driemilen, welke vaceert door overlijden van 
Hugo Anselmusz.
regest_datering
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 1399).
regest_nb b) Oorspr. (Inv.No. 1399). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 19021467 October 9
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden en Dyetze, heer van Breda, verzoekt schout, heemraden en 
inwoners van Dryemylen om Anthonys de Cupere, brenger dezes, dien hij, wegens overlijden van den pastoor Romond
de Jagher, tot diens opvolger heeft benoemd, als zoodanig te ontvangen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1400).
regest_nummer 25211510 April 5
regest_beschrijving Notaris Johannes Duyvordie, priester, instrumenteert, dat Godefridus de Campo, pastor en 
plebaan te Drimmelen, mr. Heynricus Fabri van Baerdwijck, priester, heeft gemachtigd om van den graaf van Nassauw, 
collator van de kerk te Drimmelen, toestemming te verkrijgen tot ruil of impensionatie van zijn kerk, daar hij 
ongeschikt is wegens blindheid, en van die toestemming een gezegelde akte te vragen.
regest_datering (in domo sororum beati Francisci in supratacto opido Mont[is S. Gertrudis]).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 1401).
regest_nummer 19031467 October 10
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Vyanden enz., schrijft aan Goussen van Romen, rentmeester van Breda,
dat, aangezien door overlijden van Rombout, pastoor te Dryemelen, ook het beneficie, geheeten ter Capelle, gelegen 
bij Dryemelen, vaceert hij besloten heeft dit beneficie te geven aan Jacop Botteliers, priester te Breda, waarom hij 
genoemden rentmeester verzoekt er voor te zorgen, dat zulks gebeurt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1402). Het sluitzegel in roode was verloren.
regest_nummer 14591441 October 26
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassouw en Vyanden, heer van de Lecka en Breda, en Rupertus, graaf van 
Virnemburch, draagt aan den deken of vice-deken van Kuijck Gerardus van der Suwen voor als rector van de kapelanie 
van Ravesteyn, welke vaceert door overlijden van Henricus Becker, waarvan zij als heeren van Ravesteyn en Herpen 
het collatierecht hebben.
regest_datering
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regest_nb Minuut (Inv.No. 1403).
regest_nummer 13431435
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Lecka en Breda, en Rupertus, graaf van 
(Virneburg), dragen aan deken en kapittel van het dekenaat van Kuyct voor het rectoraat van de parochiekerk van 
Dernborch in het bisdom Leodium, vaceerende door overlijden van Johannes van Luynen, en waarvan zij als heeren 
van Ravesteyn en Herpen het collatierecht hebben, Johannes van Quade Wilhelmusz. voor ter admissie en institutie.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1404).
regest_nummer 14101439 October 14
regest_beschrijving Engelbrecht enz. geeft, daar Gherijt Sticker, die te zamen met Wijnken tot Ravesteyn de kosterij 
van Uden bezat, overleden is, diens deel aan Evert van Wisschel, natuurlijken zoon van Evert van Wisschel.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1405).
regest_nummer 1654c 1450
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassouw, draagt den proost van Aernhem Nycholaus Borchgrave voor als 
rector van de vicarie van St. Maria in de parochiekerk van St. Katherina te Hoesden, vaceerende door afstand van 
Ghijsbertus Ghijsbertusz. alias van Mons Sancte Gertrudis, die in een klooster is gegaan, van welke vicarie hij als 
kastelein van Heusden het collatierecht heeft.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1406).
regest_nummer 30951544 Februari 7
regest_beschrijving René van Chalon verzoekt den aartsdiaken van de Ardennen Quirinus Neerinck toe te laten tot de 
institutie als rector van de parochiekerk te Saint Vyt, waarvan hij het patronaatsrecht bezit, al heeft graaf Henry van 
Nassou in het jaar 1535 aan de ministry van de orde der Drievuldigheid aldaar toegestaan, iemand uit hun midden voor
te dragen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1408).
regest_nummer 31151545 Juni 2
regest_beschrijving De aartsdiaken van de Ardenna in het bisdom Leodium geeft, nadat hij de aanspraken van 
Guilhelmus van Vernetum en Melchior van Rijffenberch nietig heeft verklaard, last om Quirinus Neerinck, priester, 
voorgedragen door Renatus van Cabilo, prins van Auraica, graaf van Nassau, Vyanden, Catzenelnbogen, Tonnerre, 
Ponthièvre en Charny, burggraaf van Hantwerpium en Bisontium, heer van Breda, Diest, Grijmberghe Arlay, Noseroy 
etc., in het bezit te stellen van het rectoraat van de kerk te Nova Villa alias Sanctus Vitus, vaceerende door overlijden 
van Johannes Schawaert.
regest_datering
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1408). Aan den voet afschrift van de mededeeling, die in dorso van het oorspr. stond, dat 
de inbezitstelling den 4en Juni heeft plaats gehad.
regest_nummer 1344c 1435? December 1
regest_beschrijving Engelbrecht enz. oorkondt, dat hij de kosterij van Meysse, welke vaceert door overlijden van 
Cornelys van Damme, heeft gegeven aan Johann de Cuper, wegens de diensten, hem door diens vader Henricus 
bewezen, en gelast schepenen en onderzaten aldaar hem als zoodanig te erkennen.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1409). In dorso de akte, waarvan Reg.No. 1345.
regest_nummer 1345c 1435?
regest_beschrijving Engelbrecht van Nassau schrijft aan …… dat hij gehoord heeft, dat de abt van Grymbergen en de 
jonkvrouw van Wesemale de kosterij van Meysse willen vergeven, dat hij evenwel alleen het recht daartoe heeft en 
haar wegens overlijden van den vorigen kosten gegeven heeft aan Jannes Henric Cupersz., dien hij verzoekt daarin te 
handhaven.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1409). Geschreven in dorso van de akte dd. 1 December (Reg.No. 1344).
regest_nummer 151254 Januari
regest_beschrijving Arnoldus, heer van Dijst, vergunt de begijnen van S. Katherina te Webbekum op den allodialen 
grond, dien hij met abt en convent van St. Trudo aldaar geruild heeft en met betrekking tot welk terrein deze afstand 
hebben gedaan van patronaatsrechten evenals de pastoor van Webbekum van parochiale rechten, een kerk te 
bouwen, een kerkhof te hebben en hem een pastoor voor te dragen, dien hij als patroon aan den aartsdiaken zal 
presenteeren, en stelt haar vrij van alle lasten, waardoor zijn onderdanen gedrukt worden.
regest_datering (apud Dijst).
regest_nb Gelijktijdig (?) afschrift op perkament (Inv.No. 1411). In dorso: "Prima fundatio cum privilegio non possit 
aliquem iure patronatus presentare ad ecclesiam beghinarum intustactarum, sic videtur quod nullus investitus 
eiusdem ecclesiae beghinarum possit eandem ecclesiam permutare eisdem beghinis invitis seu contra earum 
consensu, ne ipse beghine per illicitam vitam aut alias sui curati seu investiti turbarentur in suis virtuosis operibus sive 
famulatu Domini etc.".
regest_nb Zeer verkort gedrukt bij Miraeus, Op. Dipl. I, bl. 768.
regest_nummer 261271 Maart 23
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regest_beschrijving Arnoldus, heer van Dijst, burggraaf van Antwerpia, vergroot het terrein, door wijlen zijn vader voor
den bouw van een kerk aan het begijnhof van St. Katherina in het Veld gegeven tusschen zijn burcht en de rivier de 
Beverne, met de bepaling, dat zij den pastoor van de kapel van St. Johannes achter den burcht 100 schellingen jaarlijks 
zullen betalen uit door haar nader aan te wijzen goederen als vergoeding voor ongeveer 1 bunder bebouwden grond, 
die tot zijn parochie behoorde en nu binnen het terrein van het begijnhof is komen te liggen, en herhaalt hetgeen in 
den ouden brief over het patronaat gezegd is.
regest_datering (feria secunda ante Annunciationem Domini).
regest_nb a) Gelijktijdig afschrift op perkament (Inv.No. 1411).
regest_nb b) Afschrift op hetzelfde blad als dat dd. 1279 December 7 (Reg.No. 40).
regest_nb Wauters V, bl. 495.
regest_nummer 24911508 Februari 28
regest_beschrijving Petrus Stouten, priester, rector van de parochiekerk te Zelem, draagt den aartsdiaken van 
Campinia Martinus Sleghers, priester, voor als rector van het altaar van Beata Maria in die kerk, welke plaats vaceert 
door afstand van Nicolaus Boenen.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 1412). Op hetzelfde blad de afschriften dd. 1568 Maart, 2, 5 en 10 (Reg. Nos. 
2492-2494).
regest_nummer 24921508 Maart 2
regest_beschrijving Erardus de Marcka, bisschop van Leodium, en tijdelijk aartsdiaken van Campinia, gelast Martinus 
Sleghers, hem door Petrus Stouten, rector van de parochiekerk te Zelem, die beweert het collatierecht te hebben, 
voorgedragen als rector van het altaar van Beata Maria in genoemde kerk, driemaal af te kondigen en hem bij 
uitblijven van protest te admitteeren.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 1412). Geschreven op hetzelfde blad als de afschriften dd. 1508 Februari 28, 
Maart 5 en 10 (Reg. Nos. 2491, 2493 en 2494), welke beide laatste in dorso van het oorspr. geschreven waren.
regest_nummer 24931508 Maart 5
regest_beschrijving Nicolaus Bonen, priester, vicecureit van de parochiekerk te Zelem, bericht Erardus de Marcka, 
bisschop en administrator, dat hij het mandaat tot afkondiging (Reg.No. 2492), op welks rugzijde dit geschreven is, 
heeft uitgevoerd.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 1412).
regest_nummer 24941508 Maart 10
regest_beschrijving Erardus de Marcka, bisschop van Leodium, en tijdelijk aartsdiaken van Campinia, oorkondt, dat 
Martinus Sleghers op den daartoe bepaalden dag is verschenen voor den rechter van het aartsdiakonaat en dat 
niemand zich verzet heft tegen de voordracht, vermeld in den brief dd. 1508 Maart 2 (Reg.No. 2492), op welks rugzijde 
dit geschreven is.
regest_datering (feria sexta hora prime post Dominicam Esto michi).
regest_nb Authentiek afschrift (Inv.No. 1412).
regest_nummer 29111535 October 6
regest_beschrijving (De aartsdiaken van de Kempen) stelt Petrus Stouten, voorgedragen als rector van het altaar van 
Beata Maria Virgo in de kerk te Zeelem door Simon Stouten, pastoor dier kerk, in het gelijk tegenover mr. Servatius 
Scilders.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift uit een register (Inv.No. 1412).
regest_nummer 30781543 Juni 9
regest_beschrijving René van Chalon gelast Simon Stouten, pastoor van de kerk te Zeelhem, wonende te Maestricht, 
Peter Gillisz., klerk, door hem als collator begiftigd met de kapelrie van het O.L.V. altaar in de kerk te Zeelhem, 
oorspronkelijk door de heeren van Diest in hun burcht gesticht, doch in oorlogstijd naar de kerk verplaatst, niet te 
hinderen en zijn pretensies op het patronaatsrecht te laten varen of te bewijzen.
regest_datering (in den legher tot Mersen(?)).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1412).
regest_nummer 30811543 Juni 21
regest_beschrijving De Raad en Rekenkamer van den prins van Orengen, graaf van Nassouw, te Breda, zendt Anthonis 
van Houthem, heer van Huldenberge, drossaard van Diest, het antwoord van den scholaster te Tricht op de vraag, wie 
het collatierecht heeft van het St.-Niclaes' en het O.L.V. altaar in de kerk te Zeelhem, met last tot verder onderzoek.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1412). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 30831543 September 7
regest_beschrijving De raden van den prins van Orengen, vragen Anthonis van Houtthem, heer van Huldenberge, 
drossaard van Diest en Zichenen, onder toezending van de stukken, hun gezonden door Steven Stouten, pastoor te 
Zeelhem, te onderzoeken, of deze, dan wel de prins de collatie heeft van de kapelrie op het O.L.V. altaar in de kerk te 
Zeelhem.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1412). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 30931543
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regest_beschrijving Simon Stouten, pastoor in Zeelem, schrijft aan den prins van Oranje, dat uit de registers van de 
collecteurs van den aartsdiaken van Campinia alsmede uit het vonnis van den aartsdiaken ten gunste van den door 
hem het laatst voorgedragen bezitter van het altaar van de H. Maagd in zijn kerk, zijn recht op de presentatie gebleken 
is, en verzoekt hem eenige deskundigen te willen zenden tot het doen van een onderzoek, aan wier uitspraak hij zich 
zal onderwerpen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1412).
regest_nummer 30971544 Februari
regest_beschrijving Anthoine van Houthem bericht den Raad en Rekenkamer te Breda onder toezending van een 
extract uit het register van den collecteur van den aartsdiaken (van Kempenland) te Diest, dat ook te Ludijck niets 
gevonden is aangaande het presentatierecht van de heeren van Diest van het O.L.V. altaar in de kerk te Zeelhem; dat 
hem door eenige geestelijken te Diest gezegd is, dat de heer niet in het possessoir, doch wel in het petitoir gefundeerd 
zou zijn, daar de hertog van Gulick het presentatierecht van dit altaar en dat van St. Nicolaas reeds heeft uitgeoefend, 
en ten slotte, dat de heeren van Zeelem hun domeinen niet met 5 mud rogge bezwaard zouden hebben ten behoeve 
van het altaar, zonder zich de collatie voor te behouden.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1412).
regest_nummer 31001544 Mei 14
regest_beschrijving René van Chalon verzoekt Simon Stouten, scholaster van St. Servaes te Maastricht, den zoon van 
Hendrick Gielis alias Nootken niet te hinderen in het bezit van de kapelrie van St. Nicolas te Zeelhem, waarvan de 
collatie hem en zijn voorgangers van ouds toebehoort, zooals blijkt uit de bewijsstukken, die hij brenger dezes heeft 
meegegeven.
regest_datering (Diest).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1412).
regest_nummer 31011544 Mei 31
regest_beschrijving Simon Stouten, scholaster te Triecht, antwoordt René van Chalon, prins van Oranges, op diens 
brief van den 14en dezer (Reg.No. 3100), dat uit de registers van den aartsdiaken van Kempenland blijkt, dat de 
pastoors van de kerk te Zeelem altijd de collatie van het O.L.V. altaar hebben gehad, en dat hij door zijn eed verplicht 
is, de rechten van zijn kerk te bewaren.
regest_datering (Triecht).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1412).
regest_nummer 31021544 Juni 5
regest_beschrijving René van Chalon bericht zijn Raad te Breda, dat de scholaster van St. Servaes te Maastricht, 
pastoor van de kerk te Zeelhem, hem mondeling zoowel als schriftelijk op zijn brief van den 14en Mei heeft 
geantwoord, dat de pastoor van Zeelhem van ouds de collatie heeft van de kapelrie van O.L.V. in de kerk aldaar, maar 
geen recht heeft op de kapelrie van St. Nicolas, die bij het slot hoorde en waarvan de heer de collatie heeft, en gelast 
den raad om, indien dit zoo blijkt te zijn, de scholaster niet langer lastig te vallen aangaande het O.L.V. altaar.
regest_datering (Maestricht).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1412). Met sluitzegel onder papier.
regest_nummer 31041544 Juli 9
regest_beschrijving Anthoine van Houthem bericht den Raad en Rekenkamer van den prins van Orangiën te Breda, 
onder terugzending van toegezonden stukken betreffende de presentatie van het O.L.V. altaar in de kerk te Zeelem, 
waarbij hij een afschrift voegt van de proclamatie en admissie van Henric Goudacker, dat hij met Kerstmis l.l. alles 
heeft gezonden, wat er dienaangaande te Diest is gevonden bij den collecteur van den aartsdiaken van Kempenlant, 
benevens extracten uit rekeningen van den heer van Diest en raadt aan om, wanneer de prins inderdaad mocht blijken
het collatierecht te bezitten, het altaar aan een practizijn te geven, die dat recht verdedigen kan, en Nootken een ander
beneficie te geven als schadeloosstelling.
regest_datering (Diest).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1412).
regest_nummer 12261427 Februari 3
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassovia, heer van de Lecka en Breda, draagt aan den proost ten Dom te 
Trajectum voor de kapelanie van St. Katharina in de kerk te Alcmer, vaceerende door overlijden van Octavus van 
Amerongen, Johannes Franx ter admissie en institutie voor.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1413).
regest_nummer 16491450 November 14
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassauwen en Vyanden, heer van de Leck en Breda, drossaard van Brabantia, 
draagt voor aan den aartsdiaken van Trajectum den priester Andreas van Wyeringen, voor de kapelanie van St. 
Katherina in de kerk van Alcmare, tengevolge van ruil tusschen Nicolaus Jacobusz. en genoemden Andreas, thans 
kanunnik van de kapittelkerk in Haga.
regest_datering (in castro nostro de Breda).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1414).
regest_nummer 17691457 Augustus 1
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regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassouw, Vyanden en Dietz, heer van de Lecka en Breda, draagt den 
aartsdiaken ten Dom te Trajectum voor de kapelanie op het altaar van St. Katherina in de parochiekerk te Alcmaria, 
vaceerende door overlijden van Andreas van Wieringen, Anthonius Johannesz. van Septem Montes ter institutie en 
admissie voor.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1415).
regest_nummer 13261434 Juni 12
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Lecka en Breda, draagt den bisschop van 
Cameracum als rector van het altaar van St. Georgius en St. Katherina in zijn woonhuis te Brussel, Johannes Zoetack, 
rector van het altaar van St. Lambertus in de kapel van Lille in de parochie Berga bij Campenhout, ter admissie en 
institutie voor wegens ruil van dezen met den tegenwoordigen rector Petrus van Haga, kanunnik van Beata Maria te 
Breda.
regest_datering (Bruxellis in domo nostro habitationis predicte).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1416).
regest_nummer 291273 Augustus 23
regest_beschrijving Ghysebertus Mast, Gerardus Eggart en Alardus, zoon van Godeld, schepenen van Mons Sancte 
Gertrudis, oorkonden, dat Wilhelmus en Henricus, kinderen van wijlen Th(eodericus) Vogatus, voor Wilhelmus 
Vogatus, leenheer, en zijn mannen afstand hebben gedaan van de tienden van Dunc ten behoeve van heer 
Th(eodericus) Bokel, ridder.
regest_datering (in vigilia Beati Bartholomei).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1417). De zegels van de schepenen verloren.
regest_nb Gedrukt bij v.d. Bergh II, No. 256.
regest_nummer 1271315 Juni 17
regest_beschrijving Adulfus, bisschop van Leodium, beleent Theodericus Bokel Uternesse met de tienden van Dongh 
bij Mons Sancte Gertrudis, die eertijds aan zijn oom Johannes van Dongh toebehoorden.
regest_datering (feria tercia post festum Beati Barnabe apostoli).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1417). Met zeer geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 1341317 Mei 15
regest_beschrijving Adulfus, bisschop van Leodium, beleent Wilhelmus Wilhelmusz. van Kessele als oom en voogd van
den minderjarigen Johannes Advocatus met de tienden van Ramesdonck, die deze van zijn ouders geërfd heeft.
regest_datering (Leodii… die Dominica post festum Beati Servatii).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1417). Het zegel ten zaken van den bisschop verloren.
regest_nb b) Afschrift op perkament dd. 1328 Augustus 14 (Inv.No. 1417).
regest_nb Op hetzelfde blad afschriften van de akten dd. 1317 Augustus 1 en September 2 en 1318 Januari 15 en 29 (Reg.
Nos. 137 en 139-141).
regest_nummer 1351317 Juni 24
regest_beschrijving Adulfus, bisschop van Leodium, verzoekt heer Wilhelmus van Kessel, ridder, (Johannes), zoon van 
Leonius de Tule, en Wilhelmus Uternesse, op een klacht van Theodericus Bokel Uternesse, eigenaar van de tienden te 
Donk, waarmede deze twee jaar geleden door den bisschop beleend is, doch in welker bezit hij door de genoemde 
personen gestoord wordt, voor hem te verschijnen.
regest_datering (in festo Nativitatis Beati Johannis Baptiste).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1417). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 1401318 Januari 8
regest_beschrijving Adolf, bisschop van Liège, draagt Willame de Viseit en Hanet Morial, zoon van Pieron Regon, 
burgers aldaar, op nogmaals Willeame Uternesse en Theri Bokel Uternesse voor hem te dagen in de zaak over de 
tienden van Ramesdongh, leenroerig aan den bisschop.
regest_datering (le Dimanche après le treime devant nommeis [l'an de grâce mil CCC dezesept].
regest_nb Afschrift op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1317 Mei 15 (Reg.No. 134).
regest_nummer 1371317 Augustus 1
regest_beschrijving Adolf, bisschop van Liège, draagt Willame de Viseit en Hanet Morial, zoon van Pieron Reghon, 
burgers aldaar, op verzoek van Jehan de Vocht, minderjarigen zoon van Leone de Thule, op om Willames Uternesse en 
Theris Bokel, die aanspraak maken op de tienden van Ramesdongh tusschen den Mont Sainte Gertrude en Walewich, 
welke Jehan de Vocht beweert van zuster Mehaut geërfd en van den bisschop in leen ontvangen te hebben, voor hem 
te dagen.
regest_datering (le lundi après le ior Saint Pierre aoust entrant … en nostre maison à Seraing).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1417). Met geschonden bisschopszegel in bruine was. Met twee transfixen dd. 1317 
September 2 en 1318 Januari 29 (Reg. Nos. 139 en 141).
regest_nb b) Afschrift op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1317 Mei 15 (Reg.No. 134).
regest_nummer 1391317 September 2
regest_beschrijving Adoulf, bisschop van Liège, draagt Willeaume de Viseit en Hanet Morial, zoon van Pieron Regon, 
burgers aldaar, op om Williaume Uternesse en Thieri Bokel Uternesse nogmaals voor hem te dagen voor de zaak, 
vermeld in den brief dd 1317 Augustus 1 (Reg.No. 137), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (lendemain dou jour Saint Gille).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1417). Met geschonden bisschopszegel in bruine was.
regest_nb b) Afschrift op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1317 Mei 15 (Reg.No. 134).
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regest_nummer 1411318 Januari 29
regest_beschrijving Adolf, bisschop van Liège, draagt Willame de Viseit en Hanet Morial, zoon van Reghon, op 
nogmaals Willame Uternesse en Theri Bokel Uternesse voor hem te dagen voor de zaak, vermeld in den brief dd 1317 
Augustus 1 (Reg.No. 137), waardoor deze gestoken is.
regest_datering (mil trois cens et dizesept le Samedi devant le Candeleir).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1417). Met geschonden bisschopszegel in bruine was.
regest_nb b) Afschrift op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1317 Mei 15 (Reg.No. 134).
regest_nummer 1571323 December 11
regest_beschrijving Adoulf, bisschop van Liège, uitspraak doende tusschen Johan le Voweit, halfbroeder van 
moederszijde van wijlen Maha, dochter en erfgename van Johan van den Donc, en Thieris Boecle, diens broeders 
zoon, over de tienden en het patronaatrecht te Ramesdonch, leenroerig aan den bisschop, wijst die toe aan Johan le 
Voweit.
regest_datering (le Dimengue après le jour Saint Nicolai).
regest_nb a) Afschrift op perkament dd. 1324 October 22 (Inv.No. 1417). Met rest van het zegel ten zaken van het 
kapittel.
regest_nb b) Afschrift op perkament dd. 1328 Augustus 14 (Inv.No. 1417). Met rest van het zegel en contrazegel van het 
officialaat te Luik in bruine was. Op hetzelfde blad afschrift van de akten dd. 1324 November 25 en 1325 Januari 28 
(Reg. Nos. 165 en 166).
regest_nummer 1581323 December 11
regest_beschrijving Adoulf, bisschop van Liège, draagt Jehan de Huy en Jehan de Houteng, burgers van Liège, op om 
Jehan le Voweit te Ramesdonc in het bezit te stellen van de tienden en het patronaatsrecht aldaar.
regest_datering (el jardin de notre palais à Liège…. le Dimanche après le jour Saint Nicolai).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1417). Met rest van het zegel van den bisschop in bruine was.
regest_nummer 1651324 November 25
regest_beschrijving Adoulf, bisschop van Liège, beleent, wegens overlijden van Jehan le Voweit, diens broeder Leonis 
de Tule met de tienden en het patronaatsrecht van Ramesdonck.
regest_datering (le jour Sainte Katherine).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1417). Het zegel van den bisschop verloren.
regest_nb b) Afschrift dd. 1328 Augustus 14 op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1323 December 11 (Reg.No. 157).
regest_nummer 1661325 Januari 28
regest_beschrijving Adoulph, bisschop van Liège, draagt op aan Johan van Huy en Ywain le Feure, burgers van Liège, 
om Leonis, broeder van Johan le Voweit te Ramesdonck, in het bezit te stellen van de tienden en het patronaatsrecht 
aldaar.
regest_datering (mil CCC XX quatre le lundi après le Conversion Saint Pol).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1417). Met geschonden zegel met contrazegel van den bisschop in bruine was.
regest_nb b) Afschrift dd. 1328 Augustus 14 op hetzelfde blad als dat van de akte dd. 1323 December 11 (Reg.No. 157).
regest_nummer 1701325 Juli 29
regest_beschrijving Jehans de Chier, ridder, oorkondt, dat zijn uitspraak, in opdracht van den bisschop van Liège, 
tusschen Johan le Voweis en Tyri Bokel ten nadeele van den laatste, alleen geldt voor diens leenen, leenroerig aan den 
bisschop.
regest_datering (le lundi après Saint Jakeme et Saint Chrestofle).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1417). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 1711325 Juli 31
regest_beschrijving Adulphus, bisschop van Leodium, geeft als zijn wensch te kennen, dat zijn uitspraak over het leen 
te Raemsdonc ten gunste van wijlen Johannes Advocatus, zoon van Leonius van Tule, niet zal strekken ten nadeele van
personen, die eertijds door voorgangers van Johannes van Donc, van wien het leen op hem is overgegaan, met eenig 
deel daarvan beleend zijn.
regest_datering (feria quarta post festum Beatorum Jacobi apostoli et Christofori).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1417). Met geschonden zegel van den bisschop in bruine was.
regest_nummer 1911328 Februari 24
regest_beschrijving Adulphus, bisschop van Leodium, beveelt den deken van het dekenaat Beka, den plebaan te 
Breda, en Johannes Scureman, pastor te Kessel, om de erfgenamen van Theodericus Bokel, die Leonius van Tule, 
broeder en erfgenaam van Johannes Li Voé, storen in het bezit van het patronaatsrecht en de tienden van Raemsdonc, 
zulks te verbieden op straffe van excommunicatie.
regest_datering (a.D. millesimo CCCmo vicesimo septimo in vigilia Beati Mathei apostoli).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1418). Met rest van het bisschopszegel in bruine was. Met twee transfixen dd. 1328 October 
5 en 1329 Januari 25 (Reg. Nos. 197 en 202), terwijl hieraan is vastgenaaid de brief dd. 1329 April 30 (Reg.No. 204).
regest_nummer 1971328 October 5
regest_beschrijving Johannes, plebaan van Breda, bericht Adulphus, bisschop van Leodium, dat hij ingevolge diens 
opdracht dd. 1328 Februari 24 (Reg.No. 191), waardoor deze gestoken is, vóór de kerk te Raemsdonc Theodericus van 
Matenesse, erfgenaam van Theodericus Bokel, Everrocker, broeder van Theodericus, en Johannes Bues, Johannes 
Gheldof, Johannes Joncghe, Matheus, schout van Mons Ghertrudis, verblijf houdende te Raemsdonc, en Johannes 
genaamd Deken, die, daartoe vermaand, antwoordde de tienden geïnd te hebben, maar het niet meer te zullen doen, 
als medeplichtigen heeft bevolen binnen 7 dagen op te houden met Leonius van Tule lastig te vallen.
regest_datering (feria quarta post Remigii).
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regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1418). Met rest van het zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 2021329 Januari 25
regest_beschrijving Adolphus, bisschop van Leodium, gelast den deken van het dekenaat Beka, den plebaan te Breda 
en Johan Scureman, priester te Kessel, om Theodericus van Matenesse als erfgenaam van Theodericus Boucle, 
Everocker diens broeder, Johannes Boves, Johannes Gheldolf, Johannes Jonghe, Matheus, schout van Mons Sancte 
Gertrudis, en Johannes Deken, ingevolge zijn opdracht dd. 1328 Februari 24 (Reg.No. 191), waardoor deze gestoken is, 
bij weigering om daaraan te gehoorzamen, in het openbaar mede te deelen, dat zij geëxcommuniceerd zullen worden.
regest_datering (a.D. millesimo trecentesimo vicesimo octavo in die Conversionis Beati Pauli apostoli).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1418). Met rest van het bisschopszegel in bruine was. Met transfix dd. 1329 Februari 17 
(Reg.No. 203).
regest_nummer 2031329 Februari 17
regest_beschrijving Johannes, plebaan van Breda, bericht Adulphus, bisschop van Leodium, ingevolge diens schrijven 
dd. 1329 Januari 25 (Reg.No. 202), waardoor deze gestoken is, dat hij aan Theodericus van Matenesse, erfgenaam, en 
Everocker, broeder van Theodericus Bokel, van wie hem gebleken is, dat zij geen gevolg hebben gegeven aan het bevel
van 1328 Februari 24 (Reg.No. 191), den inhoud van dit schrijven heeft medegedeeld.
regest_datering (a.D. MoCCCoXXXVIIIo feria sexta post festum Beati Valentini).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1418). Met rest van het zegel van den plebaan in groene was.
regest_nummer 2041329 April 30
regest_beschrijving Willelmus Voecht, pastoor van de kerk van Raemssdonck, bericht Adulphus, bisschop van 
Leodium, dat hij, ingevolge diens bevel, aan alle tiendplichtigen van de parochie Raemsdonck verboden heeft de 
tienden aan iemand anders te voldoen dan aan Leonius van Tule.
regest_datering (Dominica Quasimodo).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1418). Met rest van het zegel van den pastoor in groene was. Vastgenaaid aan den brief dd. 
1328 Februari 24 (Reg.No. 191).
regest_nummer 2611335 Juni 18
regest_beschrijving Lionus van Tule ) verkoopt aan heer Willaem van Duvenvoirde, heer van Oisterhout, alle 
heerlijkheid en manschap, die hij bezit tusschen Sente-Gheertrudenberghe en Waelwike, benevens de gift van de kerk 
te Raemsdonc en de tienden aldaar, alles leenroerig aan den bisschop van Ludick.
regest_datering (tote Sente-Gheertrudenberghe des Sonnendaechs voir Sente Jans daghe Baptiste te middezomer).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1419). Met resten van de zegels van den oorkonder en van Harbaren van Riede, dat van Jan 
Hesselsz. geschonden, alle in groene was, terwijl de laatste twee eveneens zegelen voor Staesken Jansz. van Brakel; 
bovendien nog sporen van een opgedrukt zegel in groene was.
regest_nummer 2621335 Juni 20
regest_beschrijving Dierc van Mattenesse verkoopt aan heer Willaem van Duvenvoerde, heer van Oesterhoud, zijn 
aanspraken op de tienden te Ramsdonc, die zijn grootvader, heer Dierc Bokel, eertijds bezat en aan Jan van der Donc, 
zijn broeder, gaf.
regest_datering (des Dinstaghes voer Sente Jans dach te midsomer).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1419). Met de zegels van den oorkonder, Jan van Polanen, ridder, en Dirk van der Made, 
knaap, in groene was; het eerste geschonden.
regest_nummer 3521343 Januari 9
regest_beschrijving Adolfus, bisschop van Leodium, beleent heer Guilhelmus van Duuvorde, heer van Oesterhout, 
senior, met het goed tusschen Mons Sancte Gertrudis en Walewick, het patronaatsrecht met de tienden Ramesdongh, 
en de aanspraken, die Theodericus van Matenesse op de tienden maakt.
regest_datering (in villa de Hemericourt in domo dilecti nostri in Christo domini Bertrandi de Hemericourt presbiteri 
canonici cheunacensis dicte dyocesis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1419). Met rest van het zegel van den bisschop in bruine was.
regest_nummer 17541756 November 20
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassouwe, Dyetze en Vyanden, heer van Breda en drossaard van Brabantia, 
draagt den aartsdiaken van Campinia voor als pastoor van de kerk te Raemsdonck, Wilhelmus Ryben, priester, 
kapelaan vazn het altaar van St. Anna in de kerk van de Heilige Maria te Breda, na afstand door Petrus Rutgherusz. 
wegens door hen onderling overeengekomen ruil.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1420).
regest_nummer 4091346 October 31
regest_beschrijving Wilhelmus van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, ridder, verzoekt Enghelbertus, bisschop van 
Leodium, Raynaldus de Filiis Ursi, aartsdiaken (van Kempenland), en het kapittel van Leodium toestemming tot het 
stichten van vijf kapelanieën in de kerk te Raemsdonc, waarvan hij er een uit zijn eigen goederen zal begiftigen met 3 
pond jaarlijks en de andere vier hun dos zullen ontvangen uit de inkomsten van de onder zijn patronaat staande 
kerken te Dubbelmonde, Almonde en Raemsdonc, en waarvan hij en zijn nakomelingen de presentatie en de 
aartsdiaken de institutie hebben zal; een van de kapelaans zal te Mons Sancte Gertrudis wonen voor den dienst op den
burcht aldaar en een te Raemsdonc; voorts verzoekt hij goedkeuring van de door hem vastgestelde porties voor de 
vicarissen van Almonde en Raemsdonc en voor een vicaris voor Dubbelmonde, dat wegens stijgend aantal 
parochianen en te verren afstand niet langer met Almonde door eenzelfden vicaris bediend kan worden, alles te 
betalen uit de inkomsten dier kerken.
regest_datering (in vigilia Omnium Sanctorum).
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regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1421). Het zegel van Willem van Duvenvoirde verloren; dat van Mathias van Borch, 
pastoor van de genoemde onderling verband houdende kerken, in groene was en geschonden. Met drie transfixen, 
een dd. 1346 December 6 en twee dd. 1347 Januari 19 (Reg. Nos. 411-413).
regest_nb b) Dubbel (Inv.No. 1421). Beide zegels verloren. Door dit exemplaar waren geen andere brieven gestoken.
regest_nummer 4111346 December 6
regest_beschrijving Wilhelmus van Duvenvoirde, heer van Osterhout, wijst aan voor de 3 pond jaarlijks, vermeld in 
den brief dd. 1346 October 31 (Reg.No. 409), waardoor deze gestoken is, 25 schellingen uit een stuk land, afkomstig 
van Hugho van de Liere, 20 schellingen uit 2 stukken land te Osterhout, waarvan een afkomstig van Arnoldus Haghen 
en een van Tilmannus Mabilie, en 15 schellingen uit het huis en erf te Mons Sancte Gertrudis, door Baldwinus van den 
Poele bewoond.
regest_datering (in die Beati Nicolai episcopi).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1421). Met zegel van Willem van Duvenvoirde in bruine was.
regest_nummer 4121347 Januari 19
regest_beschrijving Raynaldus de Filiis Ursi, aartsdiaken te Leodium, geeft zijn goedkeuring aan de stichting van de vijf
kapelanieën in de kerk te Raemsdonc op de wijze, vermeld in den brief dd. 1346 October 31 (Reg.No. 409), waardoor 
deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1421). Met geschonden zegel van den aartsdiaken in groene was.
regest_nummer 4131346 Januari 19
regest_beschrijving Engelbertus, bisschop van Leodium, geeft heer Wilhelmus van Duvenvoirde, heer van Oesterhout, 
ridder, zijn toestemming tot de stichting van 5 kapelanieën in de kerk te Raemsdonc op de wijze, vermeld in den brief 
dd. 1346 October 31 (Reg.No. 409), waardoor deze gestoken is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1421). Met bisschopszegel in bruine was en geschonden.
regest_nummer 1440c 1440
regest_beschrijving Enghelbertus, graaf van Nassouw, heer van de Lecka en Breda, draagt den aartsdiaken van 
Campinia als rector van het altaar van St. Johannes Evangelista in de kerk te Raemsdonck, vaceerende door overlijden 
van Heinricus Anyer, Johannes Johannes Sveenicxz. voor.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1422).
regest_nummer 17331456 Maart 22
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassawen, Vianden en Dietze, heer van Breda, drossaard van Brabant, draagt 
den aartsdiaken van Campinia Arnoldus Wilhelmusz. van Rosendael voor als rector van het altaar van het Heilige Kruis 
in de parochiekerk te Raemsdonck, welke vaceert door den vrijwilligen afstand van Petrus Rutgherusz. van Hey.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1423).
regest_nummer 17581456 December 31
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassow, Vyanden en Dietze, heer van Breda, drossaard van Brabant, draagt 
Wilhelmus Hubertusz. aan den aartsdiaken van Campinia voor als rector van het altaar der Heilige Maagd en St. 
Bertholomeus, apostel, in de parochiekerk te Raemsdonck, welke plaats vaceert door vrijwilligen afstand van Thomas 
Hugemanusz. en waarvan hij als heer van Breda het collatierecht heeft.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1424). In dorso: "Willem Hubrechssoen, die accepteret ende heer Thomaes Huighemansz., 
die resigneret, non per mortem sed per liberam resignationem".
regest_nummer 15061445 Juni 30
regest_beschrijving Johanna, gravin-weduwe van Nassow en Vyanden, vrouwe van de Lecka en Breda, draagt den 
aartsdiaken van Campinia als rector voor de vicarie in de kerk te Raemsdonck, welke vaceert door overlijden van 
Nycholaus Christus, Johannes Godefridusz. van Os ter admissie en institutie voor.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1425).
regest_nummer 18121460 Januari 10
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassouw, Vyanden en Dietz, heer van Breda, draagt den aartsdiaken van 
Campinia Johannes Mathiasz. van Tylia voor de kapelanie in de kerk te Raemsdonc voor, welke vaceert door overlijden 
van Johannes van Dietz.
regest_datering (a.D. millesimo quadringentesimo sexagesimo juxta stilum leodiense).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1426).
regest_nummer 10351415 Juni 3
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassow, heer van de Lecka en Breda, verzoekt den pastoor van de kerk te 
Raemsdonck om voor de vicarie, die thans vaceert door overlijden van Arnoldus van Waspyck, priester, Johannes 
Swerten, priester, als vicaris te installeeren.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1427).
regest_nummer 20531479 Maart 30
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regest_beschrijving Johan van Drongelen, landcommandeur van de balije van Utrecht van de Duitsche orde, beleent 
de kerk van Raemsdonck met de tienden van een hoeve land in Waspijck, haar overgedragen door Johanna, dochter 
van Ingewaer Voys en Hase Johan Wouter Eraertsz. dochter, na zijn dood te houden van het ordehuis te Scaluynen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1429). Het zegel van den landcommandeur in roode was verloren.
regest_nummer 34291565 Januari 9
regest_beschrijving Pieter Cornelis Aertssz. huurt van Andries ts'Grauwen, met toestemming van Cornelis Montens, 
voogd van de kinderen van mr. Aerdt Udendorp, als beneficiaten in de kerk van Raemsdonck, een stuk land aldaar in 
het laagveen, toebehoorende aan het kapittel of vicarie van Raemsdonck, voor zes jaar.
regest_datering (Breda ten huyse heer Andries' voirschreven, Luydicx style).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1430).
regest_nummer 4211347 Mei 30
regest_beschrijving Johannes van Pollanen, ridder, heer van de Lecka, schenkt met eenige parochianen van Velzen 
twee stukken land te Poeldijc, waarvan één groot 6 morgen, benevens 4 pond hollandsch jaarlijks uit 16 morgen in 
Rijswijcker broek, aan het altaar van de H. Maagd en den apostel Petrus in de kerk te Velzen, gesticht door wijlen 
Wilhelmus van Hofgheest en door dezen tezamen met hem, bij de stichting begiftigd met goederen ter waarde van 15 
pond hollandsch jaarlijks, alles onder voorbehoud van de goedkeuring van den pastoor en van het patronaatsrecht 
voor Johannes van Polanen, die de kapelanie aan Wilhelmus Arnoldus Theodericusz. van Zandhorst geeft en de 
approbatie van Johannes, bisschop van Trajectum, vraagt.
regest_datering (feria quarta post octavas Pentecostes).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1431). Het zegel van den oorkonder verloren. Met transfix dd. 1347 October 16 (Reg.No. 425).
regest_nummer 4251347 October 16
regest_beschrijving Swederus uter Loe, kanunnik te Trajectum, vicaris-generaal van Johannes, bisschop van Trajectum,
ratificeert de schenking aan het altaar te Velzen, gesticht door Johannes van Pollanen, ridder, heer van de Lecca, 
vermeld in den brief dd. 1347 Mei 30 (Reg.No. 421), waardoor deze gestoken is, en institueert Wilhelmus Arnoldus 
Theodericusz. zoon van Zanthorst als kapelaan.
regest_datering (ipso die Beati Galli confessoris).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1431). Met rest van het zegel van het vicariaat in roode was.
regest_nummer 8481396 Juni 20
regest_beschrijving Heynricus van de Lecka, ridder, heer van Heeswijc, draagt als voogd van Johanna van de Lecka, 
dochter van zijn broeder Johannes, heer van Breda, Johannes Reynbrandusz. de Couster voor aan den aartsdiaken van 
Trajectum voor de kapelanie in de kerk te Velsen, vaceerende door afstand van Baldwinus Theodericusz.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1432). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 14601441 December 21
regest_beschrijving Engelbertus, graaf van Nassouw, heer van de Lecka en Breda, draagt den aartsdiaken ten Dom te 
Trajectum als rector voor de kapelanie van St. Katherina in de parochiekerk te Wermonda, vaceerende door overlijden 
van Nicholaus Theodericusz., Cornelis van den Noerde ter institutie en admissie voor.
regest_datering (ipso die Beati Thome apostoli).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1433).
regest_nummer 17341456 Maart 22
regest_beschrijving …… aan den deken van Beka voor het altar van den H. Geest in de parochiekerk te Waspijc, 
vaceerende door overlijden van Johannes Haec, ten behoeve van Wilhelmus Hubertusz.
regest_datering
regest_nb Concept (Inv.No. 1434).
regest_nb Zie de noot bij Reg.No. 1733.
regest_nummer 16201449 October 2
regest_beschrijving Johannes, graaf van Nassow, Dietz en Vyanden, heer van de Leck en Breda, machtigt mr. 
Wilhelmus Gregoriusz., schrijver en abbreviator, om voor hem op te treden in de curia Romana bij eventueele 
processen.
regest_datering (Brede in castro nostro).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1435).
regest_nummer 33521557 October 13
regest_beschrijving Gregorius Sylvius, professor in de theologie van de orde der predikheeren, bisschop van Tagaste, 
vicaris in pontificalibus van Robertus van Bergae, bisschop van Leodium, geeft 40 dagen aflaat namens den bisschop 
en 40 namens zich zelve aan ieder, die op de jaardagen van de wijding der kapel met altaar voor Maria en Alle Heiligen,
door Anna van Aegmont, gemalin van Guilhelmus van Nassou, prins van Oratia, gesticht in den burcht te Breda, en 
door hem gewijd, bezoekt.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1437). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 2081329 Augustus 11
regest_beschrijving Ludovicus, keizer, wettigt Wilhelmus van Duvenvorde, ridder.
regest_datering (Papye).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1438). Het zegel van den keizer verloren.
regest_nummer 3361341 December 30
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regest_beschrijving Otto, heer van Kuyc, belooft heer Willaem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, in alles met 
raad en daad bij te staan.
regest_datering (des Sonnedaghes na Kyrsdach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1439). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 3371341 December 30
regest_beschrijving Johan van Meldert, ridder, belooft heer Willaem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, in alles 
met raad en daad bij te staan.
regest_datering (des Sonnendaghes na Kyrsdach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1439). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 3631343 November 13
regest_beschrijving Heer Niclaes van der Dussen, ridder, belooft heer Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, 
binnen 1½ jaar 50 pond hollandsch te beleggen op land in Zuythollant en die van hem in leen te houden, en erkent 
reeds nu voor dat bedrag zijn man te zijn.
regest_datering (des Donredaechs nae Sente Mertensdach in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1440). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 2571334 November 27
regest_beschrijving Guillaume van Haynnaut, graaf van Zélande, belooft zijn steun aan hen, die door Jehans, hertog 
van Brabant enz., den adel en de goede steden zijn gekozen om het land van Brabant te besturen, aangezien hij door 
zijn huwelijk met 's hertogendochter en door dat van zijn zuster met diens zoon aan hem verbonden is.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1441). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was. Hieraan is vastgehecht de 
brief van denzelfden datum (Reg.No. 258).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 570.
regest_nummer 2581334 November 27
regest_beschrijving Guillaumes, graaf van Haynnaut, Hollande enz., belooft zijn steun aan hen, die door Jehans, 
hertog van Brabant enz., den adel en de goede steden zijn gekkozen om het land van Brabant te besturen, aangezien 
hij door de huwelijken hunner kinderen en andere verwantschap aan den hertog is verbonden.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1441). Het zegel van den oorkonder verloren. Vastgehecht aan den brief van denzelfden 
datum (Reg.No. 257).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 569.
regest_nummer 2491334 Augustus 2
regest_beschrijving De hertog van Brabant en de graaf van Gelre sluiten door tusschenkomst van bemiddelaars, 
gezonden door den koning van Frankrijk, een voorloopig verdrag, waarbij o.a. de hertog den graaf in het bezit zal 
stellen van Tyele, Sandewic en Herweden en de graaf den hertog in dat van het land van Heusden, en een 
huwelijksverdrag wordt aangegaan voor Marie, jongere dochter van den hertog, en Renaut, oudsten zoon van den 
graaf.
regest_datering (Cambray).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1334 Augustus 30 (Reg.No. 252). De aanhef van de akte is bij de insertie niet 
overgenomen. De bemiddelaars worden genoemd in de uitspraak van den koning dd. 30 Augustus (Reg.No. 252).
regest_nummer 2501334 Augustus 25
regest_beschrijving Jehan, hertog van Braibant enz., belooft zich te zullen houden aan het huwelijksverdrag, te 
Cambray door den koning gemaakt ten behoeve van zijn dochter Marie en Renaut, oudsten zoon van den graaf van 
Gelre.
regest_datering (Amiens).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1334 Augustus 30 (Reg.No. 252).
regest_nummer 2521334 Augustus 30
regest_beschrijving Philippe, koning van France, bemiddelaar tusschen Jehan, koning van Boëme, Waleran, bisschop 
van Couloingne, aartskanselier van het H. Rijk voor Ytalie, Adolf, bisschop van Liège, Loys, graaf van Flandres, Nevers 
en Retest, Guillaume, graaf van Hainaut en Hollande, Renaut, graaf van Gelre en Suyetphenne, Guillaume, graaf van 
Juilliers, Jehan de Haynaut, graaf van Soissons, heer van Biaumont, Loys, graaf van Los en Chiney, Guillaume de 
Haynaut, graaf van Zellandes, Jehan, graaf van Namure en diens broeder Guy de Namur eener-, en Jehan, hertog van 
Lotriche, Brabant en Lembourc anderzijds, beslist, dat partijen zich zullen houden aan de overeenkomst, den 2en 
Augustus te Cambray gesloten (Reg.No. 249) en aan het huwelijksverdrag, eveneens aldaar aangegaan, en in den brief 
van den 25en Augustus bevestigd (Reg.No. 250), beiden in dezen brief opgenomen.
regest_datering (Amiens).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1337 Februari 20 Reg.No. 273).
regest_nb Gedrukt in den Codex Dipl. Neerl., uitgegeven door het Hist. Genootschap te Utrecht IIe serie, 2e afd., bl. 35.
Zie Wauters IX, bl. 513 en Verkooren, Brabant I, nos. 375-378.
regest_nummer 2731337 Februari 20
regest_beschrijving Pierres Belagent, garde de la Prévosté de Paris, geeft vidimus van den brief dd. 1334 Augustus 30 
(Reg.No. 252).
regest_datering (mil trois cens trente et six jeudi vingt jours ou mois de fevrier).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1442). Met een van de vier zegels van de prévôté, gebruikt om de onderdeelen van het 
charter aan elkaar vast te hechten; de drie andere en een vijfde zegel, dat zich onderaan het charter bevond, verloren.



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 641

regest_nummer 2961339 April 13
regest_beschrijving Schepenen, dekens en raad van Gand, oorkonden, dat voor hen en de kapiteins der stad, voor 
Jehan van Herlebeke en Jehan de Coukelaire, schepenen van Bruges, Nicholay de Lo, schepen van Yppre, den heer, de 
voltallige wet en den raad van Saint Pierre de Lez-Gand, heer Hughes de Caumond bekend heeft, dat hij driemaal uit 
France is verbannen, dat de koning hem zijn ballingschap heeft kwijtgescholden en hem 800 pond parisis jaarlijks 
heeft beloofd, als hij er in slaagde den hertog van Brabant te vermoorden en hem Robbert d'Artois in handen te 
leveren, dat de maarschalk de Trye hem voor hetzelfde een onbepaald groot bedrag in geld had beloofd, dat hij Gillon 
de le Porte, knaap, in Artois van een paard en 40 pond parisis had beroofd, hem in Gand gevangen gehouden en 
vervolgens te Antwerpen had uitgeleverd aan Gautier de Mainy, ridder, dat hij nog eenige kooplieden had uitgeschud 
en een burger van Gand, na hem van een paard te hebben beroofd, had laten dooden en dat hij met den dood voor 
oogen niets heeft herroepen, maar op de plaats der terechtstelling verklaard heeft, dat zijn geweten het meest 
bezwaard was over Gillon de le Porte, dien hij alleen uit hebzucht had meegevoerd.
regest_datering (Gand).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1443). Met rest van het zegel van Gent in groene was.
regest_nummer 3021339 November 27
regest_beschrijving Walramus, aartsbisschop van Colonia, rijksaartskanselier voor Italie, en Guilhelmus, graaf van 
Hanonia, Hollandia enz., uitspraak doende tusschen Adolphus, bisschop van Leodium, voor eenige kapittelkerken en 
eenige geestelijken eener-, en Johannes, hertog van Brabantia enz., anderzijds wegens verwoesting van eigendommen
dier kerken en geestelijken, bepalen de schadevergoeding, door den hertog te betalen aan de kerken St. Dyonisius, St. 
Paulus en St. Lambertus te Leodium en aan de pastoors van Bubas, Tyvelis en Dufele.
regest_datering (Sabbato post festum Katherine virginis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1444). Het zegel van den eersten oorkonder verloren, dat van den tweeden in groene was 
en geschonden.
regest_nummer 3581343 Augustus 6
regest_beschrijving Adolf, bisschop van Liège, onderwerpt zich aan de arbitrage van Guillaume, graaf van Haynnau, 
Hollande enz., en Jehan de Haynnau, heer van Beaumont, in zijn geschillen met Jehan, hertog van Brabant enz., 
behalve in dat over het graafschap Looz.
regest_datering
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1343 Augustus 8 (Reg.No. 360).
regest_nb Zie Wauters X, bl. 133.
regest_nummer 3601343 Augustus 8
regest_beschrijving Guillaume, graaf van Haynnau, Hollande enz., verklaart, dat hij, uitspraak doende met zijn oom, 
den heer van Biaumont, tusschen den bisschop van Liège en zijn schoonvader, den hertog van Brabant, twee 
compromissen had ontvangen, van elk van beide partijen een, waarvan dat van den bisschop hierin is opgenomen 
(Reg.No. 358).
regest_datering (Duras).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1445). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 4601349 September 8
regest_beschrijving Ysabele van Mercsheem Gheraerds dochter en haar man Gheraert van Sevenberghen beloven zich 
te zullen houden aan de arbitrage van heer Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, heer Jan van den Houte 
Woutersz., Willem Scobbeland en Diederijc Starke in zake de vererving van de goederen van Berghen, nagelaten door 
Ysabele's nicht, vrouwe van Berghen, echtgenoote van Jan van Valkenborgh.
regest_datering (op Onser Vrouwen dach ter gheboert).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1446). Met zegel van Gheraert van Sevenberghen in groene was, die van de vier arbiters 
verloren.
regest_nb 1.13.09 coll. v. Nispen inv. nr. 51.
regest_nummer 4741350 September 2
regest_beschrijving Cleys Nachtegael en Jan Melysz., schepenen in Sente-Gheerdenberghe, oorkonden, dat Paepken 
getuigd heeft, dat de heer van Egmonde, heer Gheraert van Eemskerc, heer Jan van der Wateringhe, Claus van 
Zweeten en de stad Delft zich vereenigd hebben; dat Claus van Zweeten op den dag, waarop hij gedood is, van wege 
den heer van Arkel bericht heeft, dat deze bereid was om te doen, wat men wilde; dat het de bedoeling was, den 
hertog van Beyeren heer van het land te maken en dat de heer van Egmonde, heer Gheraert van Eemskerc, Claus van 
Zweeten, Bertelmeus uter Wike en zijn broeder Jan voornemens waren, den heer van Oesterhout, den heer van de 
Leck, heer Diederic van Brederode, heer Philips van Pollanen, heer Gheraert van Heemsteden of hun naaste magen, 
maar in de eerste plaats heer Diederic van Brederode te dooden; dat de hertog bij zijn laatste verblijf te Delft Gheraert 
den Witten beloofd had hem te zullen beloonen, als hij hem trouw bleef en dat, toen na den moord op Claus van 
Zweeten, velen Delft verlaten hadden, onder aanvoering van Gheraert den Witten de huizen der afwezigen waren 
neergeworpen; dat de onberadenheid van den hertog in Zeeland de schuld was geweest van zijn raadslieden, en dat 
heer Wolfaert van der Veere beloofd had den hertog terug te brengen naar Scyedamme, maar het niet gedaan had.
regest_datering (tsDonredaechs voir Onser Vrouwen dach in September).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1447). Met de zegels der beide schepenen in groene was en geschonden.
regest_nummer 4751350 September 5
regest_beschrijving Willem van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, Jan van Pollanen, heer van de Leck, Diederic van 
Brederode, Aernout van Duvenvoerde, Jacob van der Binchorst, Philips van Pollanen, Gheraert van Heemsteden, Danel
van Mathenessen, Willem van Outshoirne, Gheraert van Poeleghest, Jacob van den Woude, Jan van Egmonde, Florens 
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van der Boechorst, Harbaren van der Binchorst, Diederic van Raporst, Jan van der Boechorst, Arnt van Hodenpijl, 
Diederic uten Waerde, Traveys van Rinevelt, ridders, Diederic van Wassenaer, burggraaf van Leyden, Dideric van 
Pollanen, Jan van Noirtich, Danel van Roderise, Jan van Mijnden, Jan van den Zile, Jan van der Made, Ogier van 
Cralinghen, Diederic van der Spaenge, Mouwerijn van der Does en Willem van Zanen, knapen, beloven de keizerin, 
gravin van Hennegouwen, Hollant enz., trouw en bijstand.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1448). Van de zegels zijn alleen nog aanwezig die van Diederic van Brederode, Philips van 
Pollanen, Jan van Egmond, Florens van der Boechorst en Jan van der Made in groene was en geschonden.
regest_nb Gecancelleerd.
regest_nummer 4761350 September 5
regest_beschrijving Margriete, keizerin, gravin van Heynnegouwen, Hollant enz., neemt in bescherming heer Willem 
van Duvenvoerde, heer van Oesterhout, haar kamerling, Jan van Pollanen, heer van de Leck, Diric van Brederode, 
Aernt van Duvenvoerde, Jacob van der Binchorst, Philips van Pollanen, Gherijt van Heemsteden, Danel van Matenes, 
Willem van Oudeshoerne, Gherijt van Poelgheest, Jacob van de Woude, Jan van Egmonde, Florens van der Boechorst, 
Herbaren van der Binchorst, Diric van Raporst, Jan van der Boechorst, Aernt van Hodenpijl, Dieric uut den Weerde, 
Traveys van Rinevelt, ridders, Dieric van Wassenaer, burggraaf van Leyden, Dieric van Pollanen, Jan van Noertwijc, 
Danel van Roderise, Jan van Mijnden, Jan van den Zijl, Jan van der Made, Ogier van Cralinghe, Dieric van der Spange, 
Mouwerijn van der Does en Willem van Zanen, knapen, en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor hetgeen zij 
doen zullen tegen haar vijanden.
regest_datering (Caynoit).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1449). Met geschonden zegel van de oorkondster in roode was.
regest_nb Gedrukt naar een vidimus dd. 16 Aug. 1351 ir. J.C. de Jonge, verhandeling over de oorsprong de Hoeksche en 
Kabelj. tw. blz. 290.
regest_nummer 4771350 September 21
regest_beschrijving Willem, hertog van Beyeren, verbeider van Hollant enz., oorkondt, dat hij niets doen zal zonder 
bevel van zijn moeder, en beveelt een ieder, haar in alles als de landsvrouwe te gehoorzamen.
regest_datering (toit Sente-Gheerdenberghe op Sente Matheus'dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1450). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 8071391 Maart 18
regest_beschrijving Hertog Aelbrecht van Beyeren, graaf van Hollant enz., na overleg met zijn zoons, heer Willem van 
Beyeren, graaf van Oestervant, en jonker Aelbrecht van Beyeren en, zijn raad, uitspraak doende tusschen heer Willem 
van Oesterhout en de stad Sinte-Gheertrudenberghe, scheldt heer Willem kwijt het vonnis, dat de stad, in strijd met 
de brieven, die heer Willem van den hertog had, tegenhem heeft uitgesproken, en beveelt beide partijen eventueele 
geschillen uitsluitend door hem en zijn raad te laten beslissen.
regest_datering (in den Haghe M CCC ende tnegentich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1451). Met zegel van den hertog in groene was, weinig geschonden.
regest_nummer 7431380 Juli 22
regest_beschrijving Gheraet van den Broeke en Hadewy Heinric Laps dochter maken huwelijksvoorwaarden, waarbij 
zij beloven Sente-Gheertrudenberghe niet te zullen verlaten dan met toestemming van den heer van Oosterhout en 
jonkvrouw Beatrijs, Hadewijs moeder, op een boete van 200 oude schilden, de eene helft voor den bisschop van Ludic 
en de andere voor den heer van Oosterhout.
regest_datering (op Sente Mariën Magdalenen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1452). Met de zegels van den heer van Oosterhout, en Hannaert de Voecht in groene, die 
van Bouden de Rademaker, Jan Moeyaert Mathijsz. en Jannes Hoelcop in bruine was, dat van Bouden Michielsz. 
verloren.
regest_nummer 4931353 September 29
regest_beschrijving Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, met instemming van heer Philips, zijn broeder, en 
heer Louys uten Campe, ridders, namens Lisebet, dochter van wijlen den heer van Oesterhout eener-, en Heinrijc 
Berthout, heer van Duffle en Ghele, met instemming van zijn neven, heer Gherard van Vorslaer en heer Willem van 
Wilre, ridders, namens zijn broeder, heer Wouter van Duffle, anderzijds, maken huwelijksvoorwaarden, waarbij Lisebet
het goed te Hanswijc, geheeten het goed van Boutersheem, zal behouden, zooals haar vader haar dat vermaakt heeft, 
en heer Wouter haar een douarie, groot 10 pond grooten tournooisch jaarlijks, toezegt.
regest_datering (op Sente Mychiels dagh).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1453). Met de zegels van Jan van Pollanen, Henrijc Berthout, Philips van Pollanen, Louys 
uten Campe, Gherard van Vorslaer en Willem van Wilre in groene was, alle min of meer geschonden.
regest_nummer 4941353 October 20
regest_beschrijving Wouter van Duffle, ridder, bewijst Lisebette, dochter van wijlen heer Willem, heer van Oesterhout, 
ingevolg de huwelijksvoorwaarden tusschen hen gemaakt, haar douarie van 10 pond grooten tournooisch jaarlijks op 
den Beermorter ten bedrage van 4 en op zijn woning te Veerle en zijn beemden te Endout en Vorst, die hij van zijn 
broeder, heer van Duffle, in leen houdt, voor de overige 6 pond.
regest_datering (des Sonnedaeghs na Sente Lucas'dagh evangeliste).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1453). Met de zegels van den oorkonder, diens broeder Heinrijc Berthout, heer van Duffel en
Gheel, Gherard, heer van Vorslaer, en heer Willem, heer van Wilre, in groene was, alle weinig geschonden.
regest_nummer 1961328 Augustus 16
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regest_beschrijving Willaem, graaf van Henegouwen, Holland enz., accepteert heer Jan van Pollanen op verzoek van 
Claeys Renghersz. als borg voor dadingen, die deze eventueel te verrichten zal krijgen in het baljuwschap Scieland.
regest_datering (te Wervijn des Dinxendaghes na Onser Vrouwen dach utgaende Oeuscht).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1454). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was; dat van Claeys Renghersz. 
verloren.
regest_nummer 2361332 Mei 30
regest_beschrijving Willaem, graaf van Heynnegouwen, Holland enz., verbiedt zijn baluwen om heer Willem van 
Duvorde, ridder, te hinderen in het vergelden van hetgeen die van Utrecht tegen hem en zijne helpers misdaan hebben
en gelast hen, hem daarbij behulpzaam te zijn.
regest_datering (tote Kanoit, Satersdaghes na Ascentiën dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1455). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 2451334 April 13
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Holland enz., geeft heer Jan van Pollanen, baljuw van Rijnland, 
ter belooning van zijn diensten van den afgeloopen winter in den oorlog tegen Brabant, de beschikking over Janne van
Beke, Goede Gheerlac, Hannekijn van Beke en Rutgher Modelsz., gevangenen van Hoesden.
regest_datering (tote Valenchijn des Woensdaghes voir half Aprel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1456). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 2801337 November 10
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., gelast heer Jan van Pollane, baljuw van 
Kennemerlant en Vrieslant, de Engelsche kooplieden, die in het land gekomen zijn, te beschermen en toezicht op hen 
te houden.
regest_datering (te Valenchijn op Sente Martijns avond).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1457). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 2831338 Januari 21
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., gelast Jan van Pollanen, baljuw, en Jan den 
Muelnare, rentmeester van Kennemerlant en Vrieslant, de zaak te berechten van een knaap van Petten, die beweert 
trouwbeloften gekregen te hebben van een vrouw uit Scoerle.
regest_datering (te Valenchijn op Sente Agnieten dach M CCC zeven ende dartich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1458). Het zegel van den oorkonder verloren. In dorso staat: "Dit is de wareit van Petten van
Ludet – en".
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vaderl. Recht, 2e reeks XI, bl. 65; (Bronnen Kerkel. Rechtspr. bisdom 
Utrecht, III).
regest_nummer 2881338 September 10
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., belooft heer Jan van Pollanen, baljuw van 
Kenemerlant en Vrieslant, schadeloos te zullen stellen voor hetgeen hij aan 's graven huis ter Nuwerburch ten koste zal
leggen.
regest_datering (tote Valenchijn sDonderdages na Onser Vrouwen dach Nativitas).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1459). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 2941338 December 9
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., gelast heer Jan van Pollanen, baljuw van 
Kennemerlant en Vrieslant, en heer Symon van Benthem, baljuw van Medemliec, om de 700 roeden dijks, welke die 
van Ghestmanambacht en Scaghercogghe sedert de groote overstrooming hebben onderhouden, hetgeen zij voor het 
vervolg weigeren, over te dragen aan hen, die rechtens tot onderhoud verplicht zijn.
regest_datering (tote Luevene sWonsdaghes na Sente Niclais' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1460). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 2931338 December 9
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., machtigt heer Jan van Pollanen, baljuw, en Jan 
den Muelnare, rentmeester van Kennemerlant en Vrieslant, om met de twee sluizen in Heer Hughen dijk te doen, wat 
zij in zijn belang en dat van het land oordeelen.
regest_datering (tote Luevene sWonsdaghes na Sente Niclaes' dach in den winter).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1461). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 2951339 Maart 20
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., gelast heer Jan van Pollanen, baljuw van 
Kennemerland en Vriesland, om alle inkomsten, toekomende aan de kerk van Limmen, te innen en onder zich te 
houden, totdat uitgemaakt zal zijn, of heer Gherard van Ameronghen dan wel 's graven klerk Henrick daar recht op 
heeft.
regest_datering (in die Haghe Saterdaghes na Sente Gheertruden dach) MCCC acht ende dertich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1462). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 2981339 Mei 29
regest_beschrijving Willaem, graaf van Heynegouwen, Hollant enz., bevestigt de uitspraak, gedaan door heer Jan van 
Polanen, heer Willem van Outshoerne, heer Gheret van Heemskerke, ridders, en Willem die Cuser, knaap, met heer 
Jacob van der Binchorst, ridder, en Aernout van den Dorpe, knaap, daartoe door hem gecommitteerd, inhoudende, dat
zij, die tot nog toe den Coekendijc gemaakt en onderhouden hebben, daarmede voort zullen gaan.
regest_datering (tote Sente-Gheerdenberghe Saterdaghes na Sente Sacraments dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1463). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
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regest_nummer 2991339 Juni 17
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., gelast heer Jan van Pollanen, heer Willem van 
Outsorne en heer Jacob van der Binchorst, ridders, naar Vyane te gaan om aldaar met drie afgevaardigden van den 
hertog van Gelre een einde te maken aan de oneenigheden tusschen de steden Aemstelredamme en Deventair.
regest_datering (tote Valenchennes sDonderdaghes na Sente Odolfs dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1464). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 3001339 Juli 20
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., gelast heer Jan van Pollanen en Willem den Cuser 
een onderzoek in te stellen naar de waarheid van de bewering van Juster, dat Willem Jansz. en Hessel hem 
overgehaald zouden hebben diefstal te bekennen om de schuld op een ander te werpen, en draagt heer Jan, heer 
Symon van Benthem en Willem den Cuser op te informeeren, hoe Willem Jansz. en Hessel zich in dienst van de 
grafelijkheid gedragen hebben.
regest_datering (tote Sente-Gertrudenberghe sDinxendages vor Sente Marien Magdalenen dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1465). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 3181340 September 2
regest_beschrijving Willaem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., gelast heer Jan van Pollanen, baljuw van 
Keenmaerlant, de kerkelijke rechtspraak in zijn baljuwschap door niemand anders te laten uitoefenen dan door den 
Domdeken van Utrecht of diens gemachtigde.
regest_datering (des Zaterdaghes na Zunte Jansdach Baptist Decollatio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1466). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nb Gedrukt in Bronnen van het Oud-Vaderl. Recht, 2e reeks XI, bl. 69 (Bronnen Kerkel. rechtspraak Bisdom 
Utrecht, deel III).
regest_nummer 3201340 September 12
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Holland enz., gelast zijn baljuws, schouten en rechters om 
Niclaes, pastoor te Graft, met zijne goederen in bescherming te nemen.
regest_datering (in onser tenten voer Dornike des Dinxendaghes na Onser Vrouwen dach in Septembri).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1467). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 3211340 September 19
regest_beschrijving Willaem, graaf van Heynnegouwen, Holland enz., gelast heer Jan van Polanen, baljuw van 
Kennemerland en Vriesland, toe te zien, dat de waard tusschen heer Hughen dijk en Scaghen een goede afwatering 
behoudt.
regest_datering (in onser tenten voer Dornike des Dinxendaghes na Sente Lambrechts dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1468). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 3391342 Januari 12
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., beveelt heer Jan van Pollanen, baljuw van 
Kenemerlant en Vrieslant, ten tweeden male om beslag te leggen op de goederen van de jonkvrouwe van Vlielant ) en 
van de vrouw van Diederijc Bertoud, omdat de eerste hem gehinderd heeft in den verkoop van het goed van 
Overspaerne, eertijds toebehoorende aan Diederijc Bertoud, en de tweede in het innen van de renten daaruit, haar 
door Jan Bertoud zonder toestemming van den graaf tot lijftocht gegeven.
regest_datering (tote Sinte-Ghertrudenberghe Saterdaghes na Dortiendach M CCC een ende viertich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1469). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 2761337 Mei 16
regest_beschrijving Willem, graaf van Heynnegouwen, Hollant enz., gelast heer Jan van Pollanen, baljuw van Rijnlant 
en van het land van Woerden, ervoor te zorgen, dat niemand levensmiddelen naar Utrecht vervoert, aangezien hij met 
die stad in oorlog is.
regest_datering (te Valenchijn XVI daghe in Meye).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1470). Met geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 4311348 Mei 21
regest_beschrijving Clemens, paus, verleent Johannes van Polanen, ridder, en Oda, dochter van Wilhelmus van 
Hoerne, die elkaar in den 4en graad bestaan, dispensatie voor het huwelijk, door hen aangegaan, nadat een huwelijk 
tusschen Johannes en Oda's zuster Aleydis, vrouwe van Craendunc, waarvoor reeds dispensatie verleend was, door 
ziekte van Aleydis is afgesprongen, en draagt den bisschop van Trajectum op hieraan uitvoering te geven op 
voorwaarde, dat Johannes en Oda binnen 2 jaar een kapellanie zullen stichten en begiftigen met 20 pond toursche 
kleinen jaarlijks.
regest_datering (Avinione XII Kalendas Junii pontificatus nostri anno septimo).
regest_nb Geïnsereerd in den brief dd. 1348 October 18 (Reg.No. 442).
regest_nummer 4421348 October 18
regest_beschrijving Johannes, bisschop van Trajectum, geeft uitvoering aan den brief van paus Clemens dd. 1348 Mei 
21 (Reg.No. 431), hierin geïnsereerd, en gelast Philippus, rector van de kerk te Voorborch, provisor van Rijnlandia, zorg 
te dragen, dat hem cautie gegeven wordt voor het stichten van een kapelanie op een door den bisschop aan te wijzen 
plaats.
regest_datering (Trajecti).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1471). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 4261347 December 12
regest_beschrijving Jan van Egmonde, ridder, belooft heer Jan van Polanen, heer van de Leck, in alles te zullen bijstaan.
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regest_datering (op Zente Lussyen avent).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1472). Met geschonden zegel van den oorkonder in bruine was.
regest_nummer 6891371 Augustus 19
regest_beschrijving Gheraert van Poelgheest, ridder, belooft heer Jan van Pollanen, heer van de Leck en Breda, dat hij 
de inkomsten van 6 morgen veen te Hobbenberch, die hij van dezen gekregen heeft, in overleg met hem beleggen zal 
en de rente van hem in leen zal houden.
regest_datering (des Dinxendaghes na Onser Vrouwen dach Assumpcio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1473). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 6211363 September 13
regest_beschrijving Jan van Bloys, heer van Scoenhoven en van der Goude, en Jan van Werchin, drost van 
Heynegouwen, verlengen als stadhouders van hertog Aelbrecht van Beyeren, ruwaard van Hollant enz., het bestand 
tusschen hem en den hertog van Brabant, dat tot Sint Bavo (1 October) duren zou, tot Sint Marcus (7 October).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1474). Met de zegels der beide oorkonders, het eerste in groene was weinig, het tweede in 
roode was, zeer geschonden.
regest_nummer 6221363 November 18
regest_beschrijving Jhan van Bloys, heer van Schoinhoven en van der Goude, en Jan, heer van Warchin, drossaard van 
Henegouwen, stadhouders van hertog Aelbrecht van Beyeren, geven namens deze den hertog van Brabant enz. een 
vrede tot Dertiendach e.k.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1474). Met het zegel van Jan van Bloys in groene was; dat van Jan van Warchin verloren.
regest_nummer 725c 1377
regest_beschrijving Willem van Mate, klerk, bericht den heer van de Leck en Breda, dat de heeren van Brederode, Arkel
en Ameyde, heer Ghijsbrecht van Langraec, heer Herberen van Liesvelt en het gemeene land hem te Ghisendam 
beloofd hebben den heer van de Leck het geld te geven, waarop hij recht heeft, en te zullen zorgen, dat het land van 
Brederode en Leckerlant hetzelfde doen; dat hij, met Godevaert van Loenhout, een onderhoud heeft gehad met den 
heer van Brederode en de "papen", die ook heer Coenraet, den rentmeester, hadden doen komen, en met die van 
Dordrecht over het onrecht, dat de bewoners van Breda wordt aangedaan in den tol op de Nyevaert, waarnaar een 
onderzoek zal ingesteld worden; dat hij in den Raad met aandrang gevraagd heeft om vergoeding voor de schade, 
geleden door den heer van de Leck door toedoen en ten behoeve van de grafelijkheid, welke de stad Dordrecht bereid 
was te geven, maar waar de papen tegen waren.
regest_datering (Des Donresdaghes voor Sente Servaes' dach).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1475).
regest_nb De rentmeester van Holland, heer Coenraet Silex of de Silice, kapelaan van hertog Albrecht, was 
rentmeester van 1365-1377. In 1384 doet hertog Albrecht uitspraak aangaande de waterleiding van de landen van de 
heeren van Arkel, Vianen, Ameide "e.a." door de landen van den heer van de Lek (Oude Inv. Nass. Dom. fol. 2080, no. 
XX). In verband hiermede is de datum op c. 1377 gesteld.
regest_nummer 6311364 Mei 10
regest_beschrijving Johannes van Sanctus Martinus, broeder van de orde van de H. Maria van Carmel, doctor in de 
theologie, bisschop van Joppe, vicaris in pontificalibus van Johannes, bisschop van Leodium, geeft Philippus, zoon van 
Johannes van Pollanen, heer van de Lecka en Breda, de tonsuur.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1476). Met zegel van den oorkonder in groene was.
regest_nummer 9941411 December 9
regest_beschrijving Alfaer en Ysebrant van der A, Ghelinder van der Tollen en Johan van Denemarken maken een 
schikking tusschen Willam en Alfaer van Pallanen over de nalatenschap van hun moeder Lutgaert van Wulvenhorst, 
waarbij zij aan Willam toewijzen een hoeve land te Weden, 7 morgen bij de Legherhorst en 7 morgen bij de 
Wulvenhorst, terwijl hij om de 14 morgen in Dyemerbroec, die een Hollandsch leen zijn, vragen zal; en aan Alfaer 2 
morgen in Reyderscoep, 3 stukken land, samen 22 morgen 2 hont, in Tecoep, 8 stukken land, samen 65 morgen, in 
Gherwerscoep, 5 morgen in Dyemerbroec en 25 gulden 's jaars, te betalen door Willem.
regest_datering (des Woensdaghes na Onser Vrouwen dach Concepcio).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1477). De zegels van de beide Polanens en de vier scheidsrechters verloren.
regest_nummer 7491381 Maart 25
regest_beschrijving Johanna, hertogin van Brabant enz., vergunt heer Jan, heer van de Leck en Breda, en zijn broeder, 
heer Henric om ree te jagen in het land van Hoeghstrate.
regest_datering (te Bruessele M CCC ende tachtentich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1478). Met geschonden zegel van de oorkonster in bruine was.
regest_nb Gedrukt bij Le Roy, Notitia Marchionatus, bl. 452.
regest_nummer 805c 1390
regest_beschrijving Hertog Aubiers van Baviere beveelt baljuwen en gouverneurs in Haynnaut en Hollande zich gereed
te houden voor zijn komst in Hollande, zich van al het noodige te voorzien en hetzelfde te gelasten in Brabant en 
elders.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1479).
regest_nb De brief is geadresseerd aan den heer van de Lek, raad van den hertog.
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regest_nummer 9111404 Maart 22
regest_beschrijving Heynric van der Lecke, heer van Heeswijc, Diric en Otte van der Lecke, heer van Haedele, ridders, 
beloven Enghelbrecht, jonkgraaf van Nassouwen, heer van der Lecke en Breda, bijstand.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1480). Met het zegel van Heynric in roode, dat van Otte in groene was en geschonden, dat 
van Diric verloren.
regest_nummer 13611437 Maart 12
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassow en Vianden, heer van de Leck en Breda, oorkondt, dat hij in plaats 
van de 50 oude schilden jaarlijks uit zijn renten van Noortholland, waarvoor Jan van Pollanen Alfaertsz. in het jaar 1430
erfelijk zijn man is geworden en over de betaling waarvan zij oneenigheid hebben gekregen, in het vervolg 50 rijnsche 
guldens zal betalen.
regest_datering (op Sinte Gregorius' dach).
regest_nb Geïnsereerd in den brief van denzelfden datum (Reg.No. 1362).
regest_nummer 13621437 Maart 12
regest_beschrijving Jan van Pollanen Alfaertsz. belooft zich te houden aan de overeenkomst, door hem aangegaan 
met Engelbrecht van Nassow, vermeld in den brief dd. 1437 Maart 12 (Reg.No. 1361), hierin geïnsereerd.
regest_datering (op Sinte Gregorius' dach).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1481). Met de zegels van den oorkonder, Willem, heer van Naeldwic en Capelle, maarschalk 
van Holland, en Gerijt Dircsz. van der Wateringen in groene was.
regest_nummer 14001439 Juni 3
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassow en Vyanden, heer van de Leck en Breda, verklaart, dat Jan van 
Pollanen Alfaertsz. van de 50 rijnsche guldens jaarlijks uit de renten van Noorthollant, waarvoor hij leenman was 
geworden, er 20 heeft afgelost.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1481). Het zegel van den oorkonder verloren. Deze brief is vastgehecht aan dien dd. 1441 
Mei 24 (Reg.No. 1458).
regest_nummer 14581441 Mei 24
regest_beschrijving Johan van Pollanen Alfaertsz. verkoopt aan Engelbrecht, graaf van Nassow en Vyanden, heer van 
de Leck en Breda, 50 oude schilden jaarlijks uit de renten van Noorthollant, die hij in leen hield van de gravin van 
Nassow en Vyanden, vrouwe van de Leck en Breda.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1481). Met de zegels van den oorkonder en van Adriaen Nachtegael in groene was; dat van 
Willem van Oesterzeele verloren; de zegels van Henrick van Ringelberch, drossaard, en Dirck van Oesterzeele, 
rentmeester van Breda, ontbreken. Hieraan is vastgehecht de brief dd. 1439 Juni 3 (Reg.No. 1400).
regest_nummer 11061420 of 1426 Maart 23
regest_beschrijving De hertog van Brabant gelast Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van Breda, in al zijn 
heerlijkheden in Brabant te laten afkondigen, dat Antwerpen zich in staat van beleg bevindt wegens geweldplegingen, 
door haar bedreven in haar geschil met den heer en de stad van Bergen opten Soom.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1482).
regest_nb Zie voor het jaartal (Reg.No. 1110).
regest_nummer 11071420 of 1426 Maart 28
regest_beschrijving De hertog van Brabant gelast Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van Breda, ten vervolge van 
den brief dd. Maart 23, Antwerpenaren in zijn heerlijkheden gevangen te nemen en beslag te leggen op hun goederen.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1482).
regest_nb Zie voor het jaartal (Reg.No. 1110).
regest_nummer 11101420 of 1426 Juni 14
regest_beschrijving De hertog van Brabant verzoekt Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van Breda, over acht dagen 
in Bruessel te komen ter Statenvergadering om het geschil tusschen de stad Antwerpen eener-, en de heer en de stad 
Bergen opten Zoom anderzijds, te behandelen en de stad Antwerpen te hooren.
regest_datering (in onser borch ter Vuer des Vridaighs XIIII dage in Junio).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1482).
regest_nb Gedurende de periode, waarin deze brief en die, vermeld onder de Nos. 1106 en 1107, geschreven moeten 
zijn, viel 14 Juli alleen in 1420 en 1426 op Vrijdag.
regest_nummer 11131420 December 5
regest_beschrijving De hertog van Brabant, graaf van Holland enz., schrijft aan Engelbert, graaf van Nassow, heer van 
de Leck en Breda, zijn raad en kamerling, dat op de dagvaart te Lyere is besloten, dat graaf Engelbert, 's hertogen 
neven van Seyn en van Diest, den heer van Wittham en Jan van Boutershem bij hem zullen blijven, en gelast hem zoo 
spoedig mogelijk te komen.
regest_datering (Lyere).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1483).
regest_nummer 11341421 Mei 4
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regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., ratificeert de opdracht van het ruwaardschap 
over zijn landen door de drie Staten aan zijn broeder Philips, hetgeen zij gedaan hebben om erger te voorkomen, 
nadat hij door den invloed van verkeerde raadslieden, die nu voor hun misdaden, bij overleg van edelen en steden, te 
Lovene in het openbaar gestraft zijn, van zijn gemalin, zijn broeder en zijn land vervreemd was, en keurt alles goed wat
door zijn broeder als ruwaard is gedaan.
regest_datering (Lovene).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1421 Mei 6 (Reg.No. 1135).
regest_nummer 11351421 Mei 6
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sinte Peters te Loeven geven vidimus van den brief dd. 1421 Mei 4 (Reg.No. 
1134).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1484). Met geschonden kapittelzegel in groene was.
regest_nummer 11211421 Maart 6
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassouwe, heer van de Leck en Breda, oorkondt, dat in het bestand 
tusschen hertog Johan van Beyeren etc. eener-, en vrouwe Jacob, hertogin van Brabant en Philips van Brabant etc. 
anderzijds, is bepaald, dat, wanneer hij de stad Sinte-Gertrudenberge, die hij voor den hertog van Beyeren bewaart, 
volgens verdrag 14 dagen voor het einde van het bestand aflevert, de hertog hem de brieven dienaangaande zal 
teruggeven en dat, wanneer de stad hem door derden met geweld mocht worden afgenomen, de hertog met alle 
middelen zal helpen tot herovering.
regest_datering (MCCCC ende twyntich na den loop ende gewoente des Hoifs van Cameric des Donredages na den 
Sondach Letare Jherusalem dat was sess dage in Merte).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1485).
regest_nummer 11251421 Maart 13
regest_beschrijving Philips, ruwaard van Brabant, wijst Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, Jan,
heer van Wesemael en Failais, erfmaarschalk van Brabant, Johan van Schoonvorst, burggraaf van Monjow, heer van 
Craendonck en Dyepenbeke, Jan van Glymes, heer van Bergen opten Zoom, Grijmbergen en Melijn, heer Henrick van 
de Leck, heer van Heeswyck, en heer Arnd van Crayenhem, heer van Grobbendonck, aan als zegslieden ingevolge het 
bestand van den 5 Maart l.l. (zie Reg.No. 1117).
regest_datering (M CCCC ende twintich na costume 's Hoifs van Camerick).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1485).
regest_nummer 11361421 Mei 26
regest_beschrijving Jacob, heer van Gaesbeeck, Apcoude, Putte en Stryen, tresorier van Hollant, Johan, heer van 
Egmond en Yselstein, Florens van Borssel, heer van Zulen en Sinte Mertensdijck, Philips, heer van Borssel en Cortkene, 
Vranck van Borssel, ridder, en Arnt, heer van Leyenberge, gehoord hebbende, dat de zegslieden van den graaf van 
Santpol en Brabant niet alle aanwezig konden zijn op de dagvaart, die op den 25en April gehouden zou zijn op een 
plaats tusschen Breda en Sinte-Gertrudenberge tusschen de afgevaardigden van hertog Johan van Beyeren eener-, en 
den graaf van Santpol anderzijds, stellen de bijeenkomst uit tot 8 Juni e.k.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1485). Met opgedrukt zegel van Jacob, heer van Gaesbeeck, in roode was.
regest_nummer 11381421 Juni 3
regest_beschrijving Jan, heer van Rotselaer, Vorsselaer en Rethy, tresorier van Brabant, en Jan van Schoenvorst, 
burggraaf van Monjoye, heer van Craendonck en Dyepenbeke, antwoorden aan Engelbrecht, graaf van Nassou, heer 
van de Leck en Breda, dat zij geen bezwaar hebben tegen het door Jan, hertog van Beieren, gevraagde uitstel van de 
dagvaart, die Zondag a.s. plaats gehad zou hebben tusschen den graaf van Saintpoel en Brabant eener-, en den hertog
anderzijds.
regest_datering (Loeven metter haest op tbedde des Dijnsdaegs snachts).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1485). Met opgedrukt sluitzegel van Jan van Rotselaer in roode was en 
geschonden.
regest_nummer 11391421 Juni 15
regest_beschrijving Johan, hertog in Beyeren enz., verzoekt Engelbrecht, graaf van Nassou, heer van de Leck en Breda, 
er voor te willen zorgen, dat de dagvaart, die den 23sten ten Berghe gehouden zou worden, 14 dagen uitgesteld wordt,
gedurende welken tijd de compromissen van weerszijden van kracht zullen blijven, aangezien hij te Aemstelredamme 
en in de buurt van Vrieslant zijnde, waar van allerlei voorvalt, zjn vrienden hoog noodig heeft en geen zes leden van 
zijn raad ter dagvaart kan zenden.
regest_datering (tot Aemstelredamme des Sondaiges XV dage in Junio).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1485). Met sluitzegel van Jan van Beieren in roode was en geschonden.
regest_nb Van de hier in aanmerking komende jaren valt alleen in het jaar 1421 15 Juni op Zondag.
regest_nummer 11401421 Juni 17
regest_beschrijving Heinrich van Eych, heer van Oelbrück, en Johan van Rinsheim berichten Engelbrecht, graaf van 
Nassauwe, heer van de Leck en Breda, dat zij bijgaanden brief van den hertog van Beyeren bij Durdrijcht hebben 
ontvangen en geopend, raden hem aan te doen zooals de hertog wenscht, aangezien er van een dagvaart wel niets 
komen zal, en verzoeken hem met Brabant te spreken, zooals zij het met Beyeren zullen doen om tot vrede te geraken.
regest_datering
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regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1485). Met resten van sluitzegels van beide schrijvers in groene was. Hierbij 
ingesloten een stukje papier, waarop de schrijvers mededeelen, dat 's graven zaak tegen den heer van Culenborgh op 
heden Dinsdag te Dordrecht is voor geweest en dat laatstgenoemde niet verschenen is.
regest_nummer 11441421 Juli 28
regest_beschrijving Heer Florijs van Borsellen, heer Phillips, heer van Cortkeen, en heer Aernt van Leyenberch, 
afgevaardigden van den hertog van Beyeren, en graaf Engelbrecht van Nassouwen, Jan van Glymez, heer Aernt van 
IJmmersele en Willem Noyts, afgevaardigden van den heer van Sintpoul, en ridderschap, steden en land van Brabant, 
besluiten, dat de volgende bijeenkomst 9 September e.k. zal plaats hebben te Bergen opten Soom, tenzij de hertog 
van Beyeren met zijn banier of trompet te velde staat, in welk geval een maand uitstel gegeven zal worden; inmiddels 
zullen binnen 3 weken van weerszijden de bezwaarschriften worden ingeleverd resp. op het huis te Breda en op dat te 
Sinte Mertijnsdyke.
regest_datering (opten Manendach nae Sinte Jacobs dach apostoli).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1485).
regest_nb Het stuk is een chirograaf.
regest_nummer 11481421 September 13
regest_beschrijving Heinrich van Eich, heer van Oelbrück, en Jan van Rinshem berichten Engelbrecht, graaf van 
Nassauwe, heer van de Leck en Breda, dat de dagvaart tusschen Brabant en Hollant te Bergen op den Soem in plaats 
van op Sente Remees'dag (1 October) op Zaterdag daaraan voorafgaande zal plaats hebben door verhindering van 
heer Philips van Beerssele, heer van Kortkene.
regest_datering (des neesten Saterdage voer des Hilligen Crucesdage).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1485). Met resten van de sluitzegels van beide schrijvers in groene was.
regest_nummer 11501421 September 30
regest_beschrijving Hertog Jan van Beyeren eener-, en de graaf van Saintpol met ridderschap en steden van Brabant 
anderzijds, komen overeen door tusschenkomst van hun raadslieden, dat op Zondag vóór St. Catharina e.k. te Sente-
Gheertrudenberghe de 12 gevolmachtigde zegslieden vergaderen zullen tot het maken van een definitieven vrede en 
het verlengen van het bestand.
regest_datering
regest_nb a) Minuut (Inv.No. 1485).
regest_nb b) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1485).
regest_nb Het stuk is een chirograaf.
regest_nummer 11551421 November 22
regest_beschrijving Florens van Borsselen, heer van Zulen en Sinte Mertijnsdijck, Philips heer van Borsselen en 
Cortkene, en Aernt, heer van Leyenberch, geven namens hertog Johan van Beyeren aan de raadslieden van den graaf 
van Saintpoul en Brabant, die Zondag e.k. te Sinte-Geerdenberge met de raadslieden van den hertog ter dagvaart 
zullen komen, bij dezen vrijgeleide voor 150 personen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1485). Met opgedrukte zegels van de drie oorkonders in groene was onder 
losgeraakt papier en afgesleten.
regest_nummer 11561421 November 22
regest_beschrijving Florens van Borsselen, heer van Zulen etc., Philips, heer van Borsselen etc., en Aernt, heer van 
Leyenberch, zenden Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, na ontvangst van een geleidebrief van 
den heer van Saintpoll een geleidebrief voor 150 personen voor de a.s. dagvaart te Sinte Geerdenberge.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1485). Met rest van het opgedrukte zegel in groene was van Florens van Borsselen, "nu ter 
tijd" gebruikelijk voor alle drie.
regest_nummer 11571421 November 22
regest_beschrijving Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, schrijft Jan van Schoonvorst, burggraaf 
van Montjou, heer van Craendonck en Diepenbeke, Jan, heer van Rotselaer, Vorsselaer en Rethy, tresorier van Brabant 
e.a., die op de dagvaart te Sente-Gertrudenberge komen zullen en nu te Turnhout verblijven, over een verzoek om 
geleide, hem gedaan door de raden van den hertog van Beyeren, die morgen te Sente-Gertrudenberge zouden komen,
en over de waarschijnlijkheid, dat de bode, door den heer van Saintpoel, gezonden met geleide, verdronken is.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1485).
regest_nummer 11581421 November 23
regest_beschrijving Florens van Borsselen, heer van Zulen etc., Philips, heer van Borsselen etc., en Aernt, heer van 
Leyenberch, berichten Engelbrecht, graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, Jan van Glymes, heer van Bergen 
opten Zoom en andere raden van Brabant, die naar de dagvaart te Sinte-Geerdenberge zijn opgeroepen, dat de jonker 
van Gaesbeek als een van hun zestal niet op de dagvaart kan komen wegens de overstrooming van het land van Putte 
evenmin als de beide eerstgenoemden, die in afwachting zijn van eenzelfde tijding uit Zeeland, waarom zij uitstel 
vragen tot den laatsten Kerstdag e.k.
regest_datering (Tordrecht des Sonnendages 's morgens XXIII dage in Novembri).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1485).
regest_nummer 11591421 December 19
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regest_beschrijving De vrienden van den hertog van Beyeren, die op de laatste dagvaart te Bergen opten Zoom 
aanwezig waren, zenden aan graaf Engelbrecht van Nassow, heer van de Leck en Breda, copieën van de brieven, 
waarbij hij beloofd heeft Sinte-Geerdenberge bij beëindiging van het bestand tusschen den heer van Beyeren en dien 
van Simpole te zullen teruggeven, om die te doen copieeren ter vernieuwing voor de verlenging van het bestand met 
een jaar op 20 Januari a.s.
regest_datering (in den Hage).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1485). Het sluitzegel van heer Philips van Borsselen, gebruikt voor alle gezamenlijk, 
verloren.
regest_nummer 11241421 Maart 13
regest_beschrijving Johan, hertog in Beyeren, geeft uitbreiding aan de bepaling in het bestand, gesloten tusschen hem
en Philips van Brabant, graaf van Lyney en Saintpoul, inhoudende, dat bij overlijden van een der 6 zegslieden een 
ander in diens plaats gekozen zal worden in dien zin, dat hetzelfde zal gebeuren bij ziekte, gevangenschap of 
uitlandigheid.
regest_datering (in den Hage M CCCC ende twintich na den loope van onsen Hove).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1485). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 11261421 Maart 13
regest_beschrijving Johan, hertog in Beyeren, wijst Jacob, heer van Gaesbeecke, Stryen, Putte en Apcoude, heer Johan,
heer van Egmond en Yselsteyn, heer Florens van Berssel, heer van Zuylen en Sinte Mertijnsdijck, heer Philips, heer van 
Borsel en Cortkene, heer Vranck van Borssel en heer Arnt, heer van Leyenbergh, aan als zegslieden ingevolge het 
bestand dd. 5 Maart 11 (Reg.No. 1117).
regest_datering (M CCCC ende twijntich na den loep der Hoven van Utrecht (sic) ende van Camerick).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1485). Met de zegels van den hertog in roode, die van Jacob van Gaesbeeck, Johan van 
Egmond, Floris, Philips en Franck van Borssel, Arnt van Leyenbergh en de steden Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, 
Middelburg en Zierikzee in groene was.
regest_nb b) Afschrift (Inv.No. 1485).
regest_nummer 11171421 Maart 5
regest_beschrijving Heer Florens, heer Phylips en heer Vranck van Beerssel en heer Aernoelt van Leyenbergh van wege 
den hertog van Beyeren, en de jonkers van Nassauwe, van Wesemale en van Munjauwe en Johan van Glimes, vanwege
de vrouwe van Brabant, den heer van Saintpoll en het land van Brabant, sluiten een bestand, inhoudende, dat 6 
zegslieden van weerszijden een compromis zullen maken tusschen beide partijen, uit te spreken door den hertog van 
Bargondgen of een ander machtig vorst; dat de jonker van Nassauwe het slot van Sente-Geertrudenberge van wege 
de vrouwe van Brabaznt, en de stad van wege den hertog in bewaring zal nemen, bij hervatting van den strijd resp. aan
Brabant en aan den hertog van Beieren over te leveren; dat de hertog zal trachten de goedkeuring van de vrouwe van 
Brabant te verkrijgen op hetgeen haar gemaal hem bij bezegelde brieven beloofd heeft, of wel dat zij den hertog zal 
bewegen daarvan af te zien; dat de toestemming op dit alles van de vrouwe van Brabant den hertog voor Paschen zal 
worden medegedeeld op den burcht te Gorchem, onverminderd dit bestand, dat ingaat Donderdag e.k. en duren zal 
tot St. Pieter ad Cathedram, en dat de te maken brieven van het compromis vóór 14 dagen na Paschen wederzijds 
overgeleverd zullen worden, resp. aan den kastelein van Gorchem en aan dien van Breda.
regest_datering (dusent vierhundert inde ein inde tzwenzijch jare na loeff des Hoeffs van Hollant etc. des neesten 
Goedestages na deme Sundage Letare Jherusalem) ).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1421 Maart 14 (Reg.No. 1127).
regest_nummer 11271421 Maart 14
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sente Maria te Breda geven vidimus van het verdrag dd. 1421 Maart 5 
(Reg.No. 1117).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1485). Met kapittelzegel in groene was en geschonden.
regest_nummer 11541421 November 18
regest_beschrijving Philips van Brabant machtigt de zes door hem gekozen raadslieden tot het beëindigen van zijn 
geschillen met hertog Jan van Beyeren en zoo noodig tot verlenging van het bestand.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1485). Het zegel van den oorkonder verloren.
regest_nummer 11471421 September 11
regest_beschrijving Hertog Jan van Beyeren en de graaf van Saintpoul komen overeen door tusschenkomst van heer 
Floreys van Borssele, heer Philips, heer van Cortkene, heer Franck van Borsselen en heer Arnt van Leyenberch, ridders, 
van wege den hertog, en van wege den graaf van Saintpoul en ridderschap en steden van Brabant, Engelbrecht, graaf 
van Nassouwen, Jan heer van Rotselaer, Jan van Glimes, heer van Bergen, en afgevaardigden van Antwerpen Leuven 
en Bruessel, dat op 1 October e.k. bovengenoemde personen te Bergen opten Zoem zullen vergaderen om tot een 
definitieve vrede te komen en het bestand te verlengen.
regest_datering
regest_nb a) Oorspr. op papier (Inv.No. 1485).
regest_nb Het stuk is een chirograaf.
regest_nb b) Minuut (Inv.No. 1485).
regest_nb Het stuk is een chirograaf.
regest_nummer 10751419 Januari 10
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regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., en Jacob, hertogin enz., stellen slot en stad 
van Gorichem en van Lederdam in handen van heer Hubrecht, heer van Cullenborch, Werde en Ackoyen, en Jan van 
Schoonvorst, burggraaf van Monjow, heer van Craendonck en Dyepenbeke, om die op den termijn, bepaald in het 
door hen met hertog Jan van Beyeren gesloten compromis, aan dezen over te dragen.
regest_datering (M CCCC ende XVIII na den lope van onsen Hove).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486, bl. 20.
regest_nummer 10791419 Februari 7
regest_beschrijving Margriete van Bourgoigne, hertogin in Beyeren, gravin van Hollant enz., antwoordt haar 
schoonzoon, dat zij niet in den zoen genoemd wil worden, aangezien zij niet in oorlog is; dat zij slechts tochtvrouwe is 
en haar tocht, die door haar schoonzoon en dochter zoowel als door haar broeder bezegeld is, ongestoord wil blijven 
genieten.
regest_datering
regest_nb Afschrift in (Inv.No. 1486), bl. 22. Met afschrift van een credentiebrief voor twee afgevaardigden van 
denzelfden datum.
regest_nb Zie voor den zoen Reg.No. 1080.
regest_nummer 10801419 Februari 8
regest_beschrijving Johan, hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., en Jacob, hertogin, sluiten met Johan, 
paltsgraaf op den rijn, hertog in Beyeren, zoon van Henegouwe, Hollant en Zeelant, een verdrag van vrede en 
vriendschap.
regest_datering (M CCCC en XVIII na den lope van onsen Hove).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486 bl. 11.
regest_nummer 10811419 Februari 13
regest_beschrijving Johan, hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., Jacob, hertogin enz., en Jan, hertog in 
Beyeren, verzoeken heer Lodewijc van Luccemburch, bisschop van Therenborch, heer Peter van Lutzemburch, graaf 
van Conversant en Brienne, heer van Edinghen, Jan van Schoonvorst, burggraaf van Monjow, heer van Craendonck en 
Dyepenbeke, Gielis van Arremude, heer van Ensis, en mr. Jan van den Keythulle, raadslieden van den hertog van 
Bourgoigne en bij diens afwezigheid gezonden door zijn daartoe gemachtigden zoon, den graaf van Chaerloes, den 
door hen gemaakten vrede bij wijze van sententie uit te spreken, waaraan zij gevolg geven.
regest_datering (Woudrichem M CCCC ende XVIII na den lope van den Hove van Hollant).
regest_nb Opgenomen in den brief dd. Februari 24 (Reg.No. 1086).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris IV, bl. 521.
regest_nummer 10821419 Februari 14
regest_beschrijving Jan (van Brabant) etc. belooft bij kinderloos overlijden van vrouwe Jacob van Beyeren de landen 
van Henegouwe, Hollant, Zeelant en Vrieslant te zullen overgeven aan hertog Jan van Beyren, hetgeen hij laat 
bevestigen en bezegelen door ridderschap en steden.
regest_datering (M CCCC ende XVIII na den lope van den Hove van Hollant).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486, bl. 13.
regest_nummer 10841419 Februari 14
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., en Jacob, hertogin enz., schelden de stad 
Dordrecht kwijt, wat zij hun aan breuken schuldig was, ten behoeve van hertog Jan van Beyeren en bevestigen de 
privileges van de stad en het baljuwschap van Zuythollant, gegeven door hertog Willem.
regest_datering (Woudrichem M CCCC ende XVIII na den lope van onsen Hove).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486, bl. 18.
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris IV, bl. 527.
regest_nummer 10851419 Februari 14
regest_beschrijving Jan, hertog van Brabant enz., en Jacob van Beyeren, hertogin, verklaren schuldig te zijn aan hertog 
Jan van Beyeren 100000 engelsche nobels, waarvoor ridderschap en steden van Hollant, Zeelant en Vrieslant zich borg 
stellen.
regest_datering (XIIIIc XVIII na den lope ons Hoifs van Hollant).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486, bl. 16.
regest_nummer 10861419 Februari 24
regest_beschrijving Philips van Bourgoingne, graaf van Charolais, heer van Chasteaubelin enz., bevestigt, op verzoek 
van Jan, hertog, en Jacob, hertogin van Brabant enz., eener-, en Jan, hertog in Beyeren enz., anderzijds, het 
vredesverdrag, bij wijze van sententie door zijn gevolmachtigden uitgesproken den 13en Februari l.l. en hierin 
opgenomen (Reg.No. 1081).
regest_datering (Brugge M CCCC ende XVIII).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486, bl. 3.
regest_nummer 10911419 April 25
regest_beschrijving Florys van Borselen, tresorier, zendt den hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., een 
concept voor twee brieven van schadeloosstelling voor de ridders en knapen, die zich voor hem borggesteld hebben 
voor 80000 nobels, door den hertog te betalen aan zijn oom van Beyeren, met verzoek die, door den hertog en 
belanghebbenden bezegeld, aan hem terug te zenden.
regest_datering (in den Haghe op Sinte Marcus'dach evangelist).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486, bl. 1. In een P.S. verzoekt hij den hertog de hertogin de brieven ook met haar zegel 
te doen bezegelen.



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 651

regest_nummer 10921419 April 29
regest_beschrijving Johan en Jacob etc. beloven den jonker van Gaesbeke, den heer van Culenborch, den burggraaf 
van Leyden, Willem van Brederode, heer Dirck van der Leck, heer Arnt van Duvenvoerde, heer Jan van Hemsteden en 
heer Bertout van Assendelf schadeloos te zullen houden voor de 80000 nobels, die zij moeten betalen aan hun oom, 
hertog Johan van Beyeren.
regest_datering (Halle).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486, bl. 1.
regest_nummer 10931419 April 29
regest_beschrijving Jan en Jacob etc. beloven Florijs van Borsselen, tresorier, Philips van Borsselen, heer van 
Hamsteden, Florijs van Hamsteden, Arnt van Cruyningen, Claes Kervinck van Reimerswale, Gherit van der Maelstede, 
Jan van Renisse Henricsz., ridders, en Jacob en Florijs van Borssele, knapen, schadeloos te zullen houden van de 80000
nobels, die zij moeten betalen aan hun oom, hertog Jan van Beyeren.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486, bl. 2.
regest_nummer 10991419?
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en gezworenen, raad en gemeente van Dordrecht belooven, dat, 
wanneer Jan, hertog in Beyeren kinderloos sterft, of de stad wederom aan de grafelijkheid van Hollant komt, zij den 
wettigen graaf zullen erkennen.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486, bl. 19.
regest_nummer 1100-1419
regest_beschrijving Jan etc. doet afstand van aanspraken op Henegouwen, Hollant, Zeelant en Vrieslant, behoudens 
Dordrecht, Rotterdam, Gorinchem, het land van Arkel, Lederdam met het land van de Lede en Schoenrewerde en wat 
hem verder is afgestaan bij den zoen met den hertog en de hertogin van Brabant.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486, bl. 19.
regest_nummer 11631422 Januari 31
regest_beschrijving Hertog Johan van Beyeren en Philips van Brabant, graaf van Lyney en van Saintpoul, verlengen het 
verdrag (dd. 1421 Maart 5), dat op Sint Peter ad Cathedram afloopt, tot Sint Valentijns avond (13 Februari) 1424, einde 
van den termijn, gedurende welken, volgens uitspraak van den hertog van Bourgondië, de hertog van Beyeren 
gezamenlijk met den hertog van Brabant over Henegouwe, Hollant en Zeelant zou regeeren; voorts zullen beide 
partijen 6 zegslieden kiezen, om de geschillen op te lossen en tot een definitieven vrede te komen, die te Bergen opten
Zoom zullen vergaderen Dinsdag na Letare Jerusalem.
regest_datering (Bergen opten Zoom XIIIIc een ende twintich na den loop der Hoven van Utrecht ende van Camerike).
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486, bl. 31.
regest_nummer 11661422 Mei 6
regest_beschrijving Philips etc., verklaart, dat in het compromis, door hem en het land van Brabant gesloten met 
hertog Jan van Beyeren en de landen van Hollant en Zeelant, waarbij zij beloofd hebben gedurende het bestand 
elkaars gebied niet aan te vallen, niet begrepen zijn de goederen, die de hertog buiten Henegouwen, Hollant en 
Zeelant bezit.
regest_datering
regest_nb Afschrift op een los blad in Inv.No. 1486, bl. 27. Op hetzelfde blad het afschrift Reg.No. 1167.
regest_nummer 11671422 Mei 6
regest_beschrijving Johan etc. verklaart, dat in het compromis, door hem en Hollant en Zeelant gesloten met den 
graaf van Santpol en het land van Brabant, waarbij zij beloofd hebben gedurende het bestand elkaars gebied niet aan 
te vallen, niet begrepen zijn de goederen, die de graaf bezit in Liney en Saintpol.
regest_datering
regest_nb Afschrift op hetzelfde blad als het afschrift Reg.No. 1166.
regest_nummer 11851423 December 6
regest_beschrijving Jan, hertog in Beyeren, verlengt het bestand met Philips van Brabant, graaf van Lyney en St. Poul, 
dat met St. Valentijn e.k. afloopt, met 1 jaar, binnen welken termijn 12 arbiters zullen trachten hun geschil te beslechten
en Engelbrecht, graaf van Nassou, het slot van Sinte-Gheertruidenberge voor Brabant, en de stad voor hertog Jan van 
Beieren zal bezetten, en stelt 6 personen aan als zijn arbiters.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486 bl. 39.
regest_nummer 11861423 December 6
regest_beschrijving Philips van Brabant verlengt het bestand met Jan, hertog in Beyeren, dat met St. Valentijn e.k. 
afloopt, met 1 jaar, binnen welken termijn 12 arbiters zullen trachten hun geschil te beslechten en Engelbrecht, graaf 
van Nassou het slot van Sinte-Gheertruidenberge voor hem, en de stad voor hertog Jan van Beieren zal bezetten, en 
stelt 6 personen aan als zijn arbiters.
regest_datering
regest_nb Afschrift in Inv.No. 1486 bl. 49.
regest_nummer 11771423 April 10
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regest_beschrijving Baanrotsen, ridderschap, steden en vrijheden van Brabant verklaren, dat Engelbrecht, graaf van 
Nassow, heer van de Leck en Breda, in geen opzicht heeft gehandeld in strijd met het verbond, door de drie Staten van 
Brabant ten behoeve van den hertog aangegaan, maar dat heer Reyner van Berge, die zooveel over dat verbond 
geschreven heeft, zelf wel weten zal, of dat van hem ook gezegd kan worden.
regest_datering
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1423 April 14 (Reg.No. 1178).
regest_nb Gedrukt bij E. Münch, Geschichte des Hauses Nassau-Oranien III, bl. 46.
regest_nummer 11781423 April 14
regest_beschrijving Deken en kapittel van Sint Marie te Breda geven vidimus van den brief dd. 1423 April 10 (Reg.No. 
1177).
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1488). Het zegel van het kapittel verloren.
regest_nummer 12091424 November 22
regest_beschrijving De hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., ontbiedt zijn raad en kamerling Engelbrecht, 
graaf van Nassau, heer van de Leck en Breda, den 2en December te Lyer om met de andere edelen en de steden van 
Brabant te overleggen, op welke wijze weerstand geboden zal worden tegen het binnentrekken in Henegouwen van 
5000 Engelschen te paard.
regest_datering (Loeven).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1489).
regest_nummer 12101424 December 6
regest_beschrijving De hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., bericht zijn raad en kamerling Engelbrecht, 
graaf van Nassou, heer van de Leck en Breda, dat besloten is den 5en man in Brabant te doen uitrukken 4 dagen na 
een desbetreffend bevel, licht hem in over voorziening van wapens en verbiedt afkooping van den dienst.
regest_datering (in onser borch van Loeven).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1489).
regest_nummer 12111425 Januari 17
regest_beschrijving De hertog van Brabant enz., graaf van Hollant enz., verzoekt zijn raad en kamerling Engelbrecht, 
graaf van Nassow, heer van de Leck en Breda, zich met geheel zijn macht gereed te houden om den laatsten Januari 
tusschen Loeven en Bruessel te komen om den hertog van Glocestre c.s. te bestrijden.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1489).
regest_nummer 12291427 April 26
regest_beschrijving De hertog van Brabant enz., graaf van Liney en Saint Pol, verzoekt Engelbrecht, graaf van Nassow, 
heer van de Leck en Breda, om 8 Mei e.k. in Vilvorden te komen om met de anderen van de drie Staten van Brabant te 
spreken over zijn huldiging als hertog.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1490).
regest_nummer 12301427 Mei 13
regest_beschrijving De hertog van Brabant enz., graaf van Liney en Saint Pol, verzoekt Engelbrecht, graaf van Nassow, 
heer van de Leck en Breda, om over 8 dagen te Vilvoorden te komen en met de anderen van de drie Staten van 
Brabant de besprekingen over zijn inkomst als hertog voort te zetten.
regest_datering (Vilvorden).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1490).
regest_nummer 12311427 Mei 23
regest_beschrijving De hertog van Brabant enz., graaf van Lyney en Saintpoul, verzoekt Engelbrecht, graaf van 
Nassow, heer van de Leck en Breda om Zondag over acht dagen tegewoordig te zijn bij zijn Blijde Inkomst in 
Antwerpen, waar zij dan tevens over de zaak van Sinte-Gertrudenberge zullen kunnen spreken.
regest_datering (Vilvorden des Vrydaghes XXIII dage in Meye).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1490).
regest_nummer 12341427 October 22
regest_beschrijving De graaf van Liney en van Saint Pol verzoekt Engelbrecht, graaf van Nassou, heer van de Leck en 
Breda, ingevolge hetgeen de drie Staten 's lands van Brabant hebben besloten met betrekking tot de nalatenschap, 
hem aangekomen van zijn broeder hertog Jan, om Zondag over 8 dagen in de herberg te Bruessel te komen, waar de 
jonker van Gaesbeke zich voor de twee wereldlijke Staten zal komen verantwoorden.
regest_datering (Lovene).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1490).
regest_nummer 12521429 April 9
regest_beschrijving De hertog van Brabant enz., graaf van Liney en Saintpoul, verzoekt Engelbrecht, graaf van Nassow 
en Vyanden, heer van de Leck en Breda, Woensdag over 8 dagen in de stad Halen te komen om Donderdag daaraan 
volgende mede naar Tricht te rijden voor zijn huldiging.
regest_datering (Loeven).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1490).
regest_nummer 12681429 October 14
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regest_beschrijving De stad Loeven bericht graaf Engelbrecht van Nassouw, heer van de Leck en Breda, dat de hertog 
zijn teleurstelling er over te kennen heeft gegeven, dat graaf Engelbrecht Loeven bij zijn komst verlaten had, omdat de 
hertog zich bij de stad Brussel over hem beklaagd zou hebben, en dat hij de stad Loeven verzocht heeft, graaf 
Engelbrecht en de andere baanrotsen, die zich bij den hertog hebben aangesloten, te verzoeken zich zoo spoedig 
mogelijk te Loeven te zijner beschikking te komen stellen, in het bijzonder met betrekking tot zijn voorgenomen 
huwelijk en de regeling van het bestuur.
regest_datering (des Vrydaighs XIIII dage in Octobri).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1491).
regest_nummer 12671429 September 7
regest_beschrijving Kanselier en raden van den hertog (van Brabant) verzoeken jonker Engelbrecht, graaf van 
Nassouw en Vyanden, heer van de Leck en Breda, om onmiddellijk naar Loeven te komen, daar zij zich ongerust maken
over het vertrek van den hertog met drie andere personen en de hertog tegen den een gezegd heeft, dat hij naar den 
hertog van Bourgoigne ging en tegen den ander, dat hij vrouwe Yoland ging bezoeken.
regest_datering (Loeven des Woensdages VII dage in Septembri).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1492).
regest_nb In verband met de huwelijksplannen van Philips van St. Pol en Yolante van Anjou en het feit, dat de 7e 
September een Woensdag moet zijn, moet hier het jaar 1429 aangenomen worden.
regest_nummer 12771430 Augustus 7
regest_beschrijving De Raad van Brabant geeft Engelbrecht, graaf van Nassow, kennis van het overlijden van hertog 
Philips en verzoekt hem zonder verwijl over te komen, om te beraadslagen over de zaken van Brabant en die van 
hemzelf met betrekking tot Ravensteyn en Sinte Geertrudenberge.
regest_datering (Loeven).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1492).
regest_nummer 12701429/1430 Maart 28
regest_beschrijving De hertog van Bourgoinge enz., graaf van Namur, deelt Englebert, graaf van Nassau, heer van 
Breda en de Leck, mede, dat hij den hertog van Brabant heeft aangeraden den jonker de Monjou niet meer in zijn raad 
op te roepen of ambten of waardigheden te verleenen, daar deze de steden van Brabant tegen den hertog opzet, het 
door zijn wanbeheer noodig geworden is de landen Oultre Meuse te bezwaren, en hij zich door zijn optreden in 
Haynau een vijand van den hertog van Bourgoingne heeft betoond, en verzoekt den heer van Breda daartoe mede te 
werken.
regest_datering (Lille).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1493).
regest_nb Philips de Goede kreeg Namen in 1429 vóór 17 Maart en erfde Brabant in 1430 begin October, zoodat deze 
brief tusschen beide data geschreven is.
regest_nummer 1355c 1436 Juni 17
regest_beschrijving De hertog van Bourgoengen, Brabant enz., stuurt aan zijn raden en kamerlingen, den graaf van 
Nassou en den heer van Gaesbeke, de namen van 21 personen, gekozen uit de zeven geslachten te Bruessel, om 
daaruit 7 schepenen te kiezen.
regest_datering (Atrecht).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1494). Onderaan staat met een andere hand geschreven, dat de hertog hier 
tevens bij insluit een blanco door hem geteekend stuk papier, waarop geadresseerden de namen van de door hen 
gekozen 7 schepenen moeten schrijven, benevens een open brief van den hertog aan den amman van Brussel, met 
verzoek beide stukken aan laatstgenoemde door te zenden.
regest_nummer 12991432 April 28
regest_beschrijving De hertogin van Bourgoigne enz., geeft den graaf van Nassou, heer van de Leck en Breda, kennis 
van de geboorte van haar zoon op den 24en dezer en verzoekt hem bij den doop op Dinsdag 6 Mei e.k. te Gand 
aanwezig te zijn, te meer daar o.a. haar oom, de kardinaal van Angleterre, peet zal zijn.
regest_datering (Gand).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1496).
regest_nb De kardinaal van Engeland, Henry van Winchester, was een oom van Isabella van Portugal, vrouw van 
Philips van Bourgondië. Daar verder 6 Mei een Dinsdag moet zijn, komt alleen het jaar 1432 in aanmerking, zoodat hier
sprake zal zijn van Joost, waarvan Gouthoeven in zijn Chronyk (1636), bl. 459 zegt, dat hij 14 April 1433 geboren, en jong
gestorven is.
regest_nummer 13361435 Mei 10
regest_beschrijving De hertog van Bourgoignen, Brabant enz. verzoekt zijn raad en kamerling Engelbrecht, graaf van 
Nassow en Vyanden, heer van de Leck en Breda, om den 24sten dezer aanwezig te zijn bij de uitspraak, door de 
leenkamer te Bruessel te doen, in de zaak tusschen Lijsbet van Glimes, vrouwe van Chamont, en Henrick, heer van 
Gronselt, over Harstal, welks baanrotsstam uit het huis Brabant is gesproten, waarom het noodig is, dat mannen van 
gelijken staat bij het vonnis aanwezig zijn.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1497).
regest_nummer 1115c 1420?
regest_beschrijving De Ridderschap van Brabant verzoekt den hertog om de steden de haar onlangs ontnomen 
privileges niet terug te geven en bij oppositie eerst de Ridderschap te hooren.
regest_datering
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regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1498).
regest_nummer 16271450 Januari 24
regest_beschrijving Marie van Loen, gravin van Nassouw en Vyanden, vrouwe van Breda, belooft, dat, waneer een van 
degenen, die na overlijden van haar man, Johan, graaf van Nassouw enz., als voogden zullen optreden over eventueel 
minderjarige kinderen, sterft, zij geen ander zal aanstellen zonder goedkeuring van de overgebleven voogden.
regest_datering (na gewoenten 'sHoofs van Ludick).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1499). Het zegel van de oorkondster in roode was zeer geschonden.
regest_nummer 3921346 Januari 15
regest_beschrijving Ludovicus de IVe, Rooms keizer, beleent zijn gemalin Margaretha met Hollandia, Zeelandia en 
Frisia wegens overlijden van haar broeder, graaf Wilhelmus.
regest_datering (in castro nostro Neurenberk).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1441 April 4 (Reg.No. 1452).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 752.
regest_nummer 14521441 April 4
regest_beschrijving Broeder Rumoldus van der Berct, prior van het klooster van Beata Maria te Hanswica bij Machlinia 
van de orde van Vallis Scolarium, geeft vidimus van den brief dd. 1346 Januari 15 (Reg.No. 392).
regest_datering (ante Pascha anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundum stilum scribendi in 
curia et diocesi cameracense).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1446 Januari 11 (Reg.No. 1516).
regest_nummer 15161446 Januari 11
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raden van Breda geven vidimus van den brief dd. 1441 April 4 
(Reg.No. 1452).
regest_datering (secundum stilum leodiense).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1500). Met geschonden zegel ten zaken in groene was.
regest_nummer 4061346 September 7
regest_beschrijving Ludovicus, Keizer, ratificeert de belofte, afgelegd door zijn gemalin Margaretha, dat zij niets zal 
ondernemen met betrekking tot haar graafschappen Hannonia, Hollandia en Zeelandia en haar heerlijkheid Frisia, 
zoolang en zoo dikwijls zij zich daarbuiten bevindt.
regest_datering (in opido nostro Frankinfordii).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1441 April 4 (Reg.No. 1455).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 728.
regest_nummer 14551441 April 4
regest_beschrijving Broeder Rumoldus van der Berct, prior van het klooster van Beata Maria te Hanswica bij Machlinia 
van de orde van Vallis Scolarium, geeft vidimus van den brief dd. 1346 September 7 (Reg.No. 406).
regest_datering (Ante Pascha anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundum stilum scribendi in 
curia et diocesi Cameracense).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1501). Het zegel van den prior verloren.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1446 Januari 11 (Reg.No. 1519).
regest_nummer 15191446 Januari 11
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raden van Breda geven vidimus van den brief dd. 1441 April 4 
(Reg.No. 1455).
regest_datering (secundum stilum leodiense).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1501). Met geschonden zegel ten zaken in groene was.
regest_nummer 4071346 September 7
regest_beschrijving Ludovicus, Keizer, bevestigt de brieven, door zijn gemalin Margareta verleend aan hun tweeden 
zoon Wilhelmus, over het stadhouderschap van de graafschappen Hannonia, Hollandia, Zelandia en de heerlijkheid 
Frisia.
regest_datering (Franchumfordiae in vigilia Nativitatis Beate Mariae virginis).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1441 April 4(Reg.No. 1456).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 728.
regest_nummer 14561441 April 4
regest_beschrijving Broeder Rumoldus van der Berct, prior van het klooster van Beata Maria te Hanswica bij Machlinia 
van de orde van Vallis Scholarium, geeft vidimus van den brief dd. 1346 September 7 (Reg.No. 407).
regest_datering (ante Pascha anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundum stilum scribendi in 
curia et diocese cameracense).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1502). Met weinig geschonden zegel van den prior in groene was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1446 Januari 11 (Reg.No. 1517).
regest_nummer 4041346 September 7
regest_beschrijving Ludovicus, Keizer, ratificeert alle privileges, door zijn gemalin Margaretha verleend of nog te 
verleenen in Hannonia, Hollandia, Zelandia en Frisia.
regest_datering (Franchenfordio in vigilia Nativitatis Beate Marie virginis).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1441 April 4 (Reg.No. 1453).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 126.
regest_nummer 14531441 April 4



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 655

regest_beschrijving Broeder Rumoldus van der Berct, prior van het klooster Beata Maria te Hanswica bij Machlinia van 
de orde van Vallis Scolarium, geeft vidimus van den brief dd. 1346 September 7 (Reg.No. 404).
regest_datering (ante Pascha anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo secundum stilum scribendi in 
curia et diocesi cameracense).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1502). Met geschonden priorszegel in groene was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1446 Januari 11 (Reg.No. 1518).
regest_nummer 15171446 Januari 11
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raden van Breda geven vidimus van den brief dd. 1441 April 4 
(Reg.No. 1453).
regest_datering (secundum stilum curie Leodiensis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1502). Met geschonden zegel ten zaken in groene was. Deze brief is vastgehecht aan den 
brief dd. 1446 Januari 11 (Reg.No. 1518).
regest_nummer 15181446 Januari 11
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raden van Breda geven vidimus van den brief dd. 1441 April 4 
(Reg.No. 1456).
regest_datering (secundum stilum curie leodiensis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1502). Met geschonden zegel ten zaken in groene was. Hieraan zijn vastgehecht de brieven 
dd. 1441 April 4 en 1446 Januari 11 (Reg. Nos. 1453 en 1517).
regest_nummer 4051346 September 7
regest_beschrijving Ludovicus, Keizer, belooft voor zichzelf, zijn gemalin Margaretha en zijn kinderen, nooit iets te 
zullen vervreemden van Hollandia, Zeelandia en Frisia, onder voorbehoud, dat bij overlijden van Margaretha, zijn zoon
Wilhelmus en, ingeval van diens kinderloos overlijden, zijn zoon albertus zal opvolgen.
regest_datering (in opido nostro Frankinfordii).
regest_nb Gevidimeerd in den brief dd. 1441 April 4 (Reg.No. 1454).
regest_nb Gedrukt bij v. Mieris II, bl. 727.
regest_nummer 14541441 April 4
regest_beschrijving Broeder Rumoldus van der Berct, prior van het klooster Beata Maria te Hanswica bij Machlinia van 
de orde van Vallis Scolarium, geeft vidimus van den brief dd. 1346 September 7 (Reg.No. 405).
regest_datering (Ante Pascha anno Domini millesimo quadringentesimo secundum stilum scribendi in curia et diocese
cameracense).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1503). Met zegel van den prior in groene was.
regest_nb b) Gevidimeerd in den brief dd. 1446 Januari 11 (Reg.No. 1515), waaraan deze brief is vastgehecht.
regest_nummer 15151446 Januari 11
regest_beschrijving Burgemeesters, schepenen en raden van Breda geven vidimus van den brief dd. 1441 April 4 
(Reg.No. 1454).
regest_datering (secundum stilum curie leodiensis).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1503). Met geschonden zegel ten zaken in groene was. Hieraan is vastgehecht de brief dd. 
1441 April 4 (Reg.No. 1454).
regest_nummer 15951448 Augustus 12
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Dyetze en Vyanden, heer van Breda, drossaard van Brabant, en Henric 
van der Kele, rentmeester van Turnhout, oorkonden, dat zij, ingevolge de commissie van den hertog van Brabant, de 
drie verdwenen palen n.l. 't Valveken, Hesselinc en Scherpengier hebben hersteld, die de wildernis, eertijds door den 
hertog uitgegeven aan het klooster St. Michiel te Antwerpen, begrensden.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1504).
regest_nummer 15931448 Juli 9
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoengiën, Brabant enz., gelast Jan, graaf van Nassou, Vyanden en Dyetse, 
heer van de Leck en Breda, raad en kamerling en drossaard van Brabant, en Henrick van der Keelen, rentmeester van 
Turnhout, op verzoek van het klooster van St. Michiel te Antwerpen, drie onzichtbaar geworden palen, die de 
wildernis, eertijds aan dat klooster gegeven, bij Beerse en Merxplas begrenzen, te vernieuwen.
regest_datering
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1504). Met rest van het zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 16161449 Mei 21
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassouw, Dyetze en Vyanden, heer van Breda etc., drost van Brabant, geeft als 
zoodanig aan Jan de Camerane, lombard, vrijgeleide door Brabant gedurende 6 weken.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1505). Met opgedrukt geheim zegel van den oorkonder onder papieren ruit.
regest_nb Hetzelfde stuk heeft dienst gedaan voor een vrijgeleide van 8 dagen, gegeven den 18en Maart van hetzelfde
jaar.
regest_nummer 16311450 Maart 23
regest_beschrijving Johan, graaf van Nassau etc., drossaard van Brabant, verleent Bertelmeeus Trabukier gratie.
regest_datering (MIIIIc XLIX).
regest_nb Minuut (Inv.No. 1506).
regest_nummer 17131455 April 1
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regest_beschrijving De hertog van Bourgoingnen, Brabant enz., beveelt Jan, graaf van Nassou, Dyetze en Vyanden, 
heer van Breda etz., zijn raad en kamerling en drossaard van Brabant, om den 24en dezer te Loeven ter dagvaart te 
komen om hem alle noodige hulp toe te zeggen voor de reis, waartoe hij besloten heeft ter verdediging van het geloof 
tegen den Turk, en tot bespreking van de kwestie, die het land van Brabant heeft met den bisschop van Ludick.
regest_datering (Brugge XIIIIc LIIII jair).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1507). Het sluitzegel verloren.
regest_nummer 17531456 November 7
regest_beschrijving De hertog van Bourgoingnen, Brabant enz., gelast Jan, graaf van Nassou, Dyetze en Vyanden, zijn 
raad en kamerling en drossaard van Brabant, om 21 dezer ter dagvaart in Bruessel te komen om een eensgezind en 
gunstig antwoord te geven op 's hertogen verlangen om naar Torquien te gaan tot verdediging van het geloof, 
waartegen tot nog toe bezwaren zijn gemaakt.
regest_datering (Bruessel).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1507). Het sluitzegel verloren.
regest_nummer 14671442/43 Maart 3
regest_beschrijving Willem, jongheer van Egmonde, broeder van Gelre, heer van het land van Mechelen, verzoekt 
Johan, graaf van Nassow, heer van Breda enz., den 15en Maart a.s. te Brussel te willen zijn op zijn rechtdag tegen 
Weesmale.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1508). Het sluitzegel verloren.
regest_nb Jan, heer van Wesemale, erfmaarschalk van Brabant, maakte aanspraak op de heerlijkheid Mechelen en 
bezat haar in 1430. Met Paschen 1443 nam Arnold van Gelre er voor zich en zijn broeder Willem bezit van. Jan van 
Nassau werd in Februari 1442 heer van Breda; deze brief zal dus van 1442 of 1443 zijn.
regest_nummer 11371421 Juni 3
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoengen enz., en Jan van Heynsberch, bisschop van Ludick en graaf van 
Loen, sluiten een verbond o.a. om geen elkaar nadeelige verbonden te sluiten, in het bijzonder de bisschop niet met 
Charles, die zich noemt Dauphin.
regest_datering (te Gherondsberghe).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1509). Het zegel van den hertog verloren; dat van den bisschop in roode was en 
geschonden.
regest_nummer 12481429 Maart 17
regest_beschrijving Philippe, hertog van Bourgoingne enz., oorkondt, dat, in afwachting van een tweede bijeenkomst 
op 1 Mei e.k., de vijandelijkheden tusschen hem en den bisschop van Liège geschorst zijn.
regest_datering (en notre ville de Namur mil quatre cens vint et huit).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1510). Met geschonden geheim zegel van den hertog in roode was.
regest_nummer 12871431 Maart 21
regest_beschrijving Philips, hertog van Bourgoengen enz., komt overeen met Jan van Heynsberch, bisschop van Ludic 
enz., en Jan van Loen, heer van Gulich, Heinsberch en Lewenberg, dat zij een maand na oproep te Mechelen voor den 
hertog zullen verschijnen en vergiffenis vragen voor den oorlog, dien de bisschop verklaren zal onder dwang van zijn 
onderdanen begonnen te zijn; dat zij hem 3 maanden lang 600 man ter beschikking zullen stellen, ook tegen den 
dauphin, terwijl de 3 staten van Ludic en Loen de grootst mogelijke schadevergoeding zullen betalen en de toren van 
Montorgueil neergeworpen zal worden.
regest_datering (Bruessel dusent vierhondert ende dertich).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1511). De zegels van den hertog en van den heer van Gulick verloren; dat van den bisschop in
roode was en geschonden.
regest_nummer 17251455 November 22
regest_beschrijving Loys de Bourbon erkent, dat bij de onderhandelingen tusschen zijn oom Phelippe, hertog van 
Bourgoigne en Brabant, en Jehan de Looz, zoon van Heynsberg, over diens afstand van het bisdom Liège, aan dezen 
beloofd is, dat hij alle hem nog verschuldigde renten, cijnzen, boeten enz. mag innen, terwijl Loys de Bourbon voor 
hem zal betalen, wat hij zijn dienaren nog schuldig is.
regest_datering
regest_nb Opgenomen in den brief dd. 1455 November 22 (Reg.No. 1726).
regest_nummer 17261455 November 22
regest_beschrijving Philippe, hertog van Bourgoingne etc., en Charles van Bourgoingne, graaf van Charolais, heer van 
Chasteaubelin, beloven Jehan de Looz, zoon van Heynsberg, bisschop van Liège, dat Loys de Bourbon, proost van St. 
Donas te Bruges, ten wiens behoeve hij afstand doet van de bisschoppelijke waardigheid, hem, zoodra hij daarmee 
door den paus bekleed zal zijn, een schuldbekentenis zal overhandigen, waarvan de inhoud hierin is opgenomen 
(Reg.No. 1725).
regest_datering (en nostre hostel à la Haye en Hollande).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1512). Het zegel van den hertog verloren; dat van den graaf van Charolais in roode was en 
geschonden.
regest_nummer 20171477 April 8
regest_beschrijving De secretaris van graaf Engelbrecht van Nassouw verzoekt het stadsbestuur van Argentina om 
Engelbertus, graaf van Nassauw en Vianden, heer van Breda en drossaard van Brabancia, die in den slag bij Nancium 
door dienaren van den bisschop van Argentina is weggevoerd en zich nu in de stad in gevangenschap bevindt, te 
behandelen naar zijn qualiteit en bij den bisschop, of wien het anders aangaat, zijn invrijheidstelling te bewerken, 



1.08.01 Nassause Domeinraad tot 1580 657

temeer, daar hij slechts onder bedreiging van confiscatie van zijn goederen aan den strijd heeft deelgenomen en niet 
alleen in Brabancia, doch ook in zijn eigen gebied over den Renus een beschermer van kooplieden en reizigers is 
geweest.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1513).
regest_nummer 20101476 November 16
regest_beschrijving Engelbrecht etc., drossaard van Brabant, scheldt, na advies van de Rekenkamer, Ewout van den 
Venne, wagenman in dienst van den hertog, den doodslag, begaan op Rombout Culaert, kwijt, behoudens betaling 
van 12 pond vlaamsch, omdat Ewout van den Venne met de magen van Rombout Culaert verzoend is.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1514).
regest_nummer 20791481 Augustus 18
regest_beschrijving De Rekenkamer te Bruxelles, door den hertog gevraagd om advies in zake een klacht van 
Engelbert, graaf van Nassau, over de betaling van verschillende van zijn ambten, constateert, dat de inkomsten van 
het kasteleinschap van Turnhout en van het drostambt van Brabant, welke ambten de eenige zijn, die onder haar 
competentie vallen, zeer zijn verminderd; durft, gezien den uitdrukkelijken wensch van den hertog, geen advies te 
geven, dat in strijd zou zijn met de ordonnanties, gegeven door hertog Charles, en laat de beslissing over aan het 
goedvinden van den hertog.
regest_datering
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1515).
regest_nummer 22211492 November 24
regest_beschrijving Aelbrecht, hertog van Saxen, stadhouder-generaal etc., schrijft aan Engelbert, graaf van Nassou en
Vyenne, heer van Breda etc., stadhouder in Vlaenderen etc., over een engelsche ambassade, die het sluiten van het 
tractaat tusschen Engeland en Frankrijk vergeefs trachtte te verdedigen, vraagt hem naar het opbrengen van de 
heffingen voor het leger door Vlaenderen en verzoekt hem in Rijssel te komen.
regest_datering (Mechelen).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1516).
regest_nummer 22261493 Juni 5
regest_beschrijving Engelbert etc. stelt Willem van Liere aan tot zijn bode.
regest_datering
regest_nb Minuut (Inv.No. 1517). In dorso de minuut dd. 1493 Juni 9 (Reg.No. 2227).
regest_nummer 22271493 Juni 9
regest_beschrijving Wilhelmus Alfijn, rector van de parochiekerk te Breda, verzoekt een ieder om Henricus Montens en
zijn vrouw Ada van Tongerloo, die, daar zij lijdende zijn aan de ziekte van St. Johannes of van Cornelius (epilepsie) en 
aan die van St. Quirinus, besloten hebben de plaatsen dier heiligen te bezoeken, waartoe hun eigen middelen niet 
voldoende zijn, liefderijk te ontvangen, hen te laten deelhebben aan den dienst en hen van het noodige te voorzien.
regest_datering (Breda).
regest_nb Minuut. Geschreven in dorso van de minuut dd. 1493 Juni 5 (Reg.No. 2226).
regest_nb Zie (Inv.No. 1517).
regest_nummer 26481518 Mei 21
regest_beschrijving P. de Luxembourg schrijft aan haar dochter, gravin van Nassou, dat haar zoon aan het Hof en op 
het tournooi te Amboise is geweest en spoedig thuis verwacht wordt; dat hij niet meer onder voogdij staat en zij zich 
wil noch kan bemoeien met de oneenigheden tusschen hem en den graaf van Nassou over de betalingen volgens het 
huwelijkscontract en hoopt, dat de graaf van Nassou niet meer zal vragen, dan redelijk is.
regest_datering (Noseroy).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1518).
regest_nummer 26491518 Mei 22
regest_beschrijving P. de Luxembourg schrijft aan haar schoonzoon, den graaf van Nassou, dat zij zich niet zal mengen 
in de geschillen tusschen hem en haar zoon over de tusschen hen bestaande verdragen; dat haar zoon hem in niets te 
kort zal doen, en dat de graaf van Nassou de verdragen nog eens nauwkeurig moet laten doorzien.
regest_datering (Noseroy).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1518).
regest_nummer 25131510 Januari 28
regest_beschrijving ….. biedt den graaf van Nasaot zijn diensten aan, wanneer deze die noodig mocht hebben.
regest_datering (Valladolid).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1521).
regest_nummer 25141510 Januari 31
regest_beschrijving Joffre de Contens verzoekt den graaf van Nassau hem een bericht van ontvangst te sturen van een 
degen, dien hij hem schenkt.
regest_datering (Vailledolif).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1521).
regest_nummer 25151510 Februari 5
regest_beschrijving ….. De Soto Mayor schrijft den graaf van Nausao, bij afwezigheid van Don Garcia de Toledo, dat 
deze den graaf een paard heeft laten zenden en dat het (geschenk), dat de graaf den prins gezonden heeft, dezen zeer 
welgevallig is geweest.
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regest_datering (Vallid).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1521).
regest_nummer 25161510 Februari 12
regest_beschrijving Messer Johan van Granade, eerste kanunnik aldaar, gewezen kapelaan van den overleden koning 
Philips, schrijft aan den graaf van Naussot over de Koninklijke familie en een voorgenomen veldtocht tegen de Moren 
en Sarracenen, en vraagt zijn voorspraak bij de landvoogdes om kapelaan te worden van den prins.
regest_datering (Valdollid).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1521).
regest_nummer 25171510 Februari 13
regest_beschrijving Claude de Cally schrijft aan den graaf van Nassou, dat de koning aan den dienaar van den graaf 
twee paarden heeft meegegeven in dank voor de twee giervalken en de acht valken, hem door den graaf geschonken.
regest_datering (Valdoly).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1521).
regest_nummer 25321511 Mei 9
regest_beschrijving Marguerite, landvoogdes, schrijft aan den graaf van Nassou, den admiraal ) den tresorier-
generaal ) en anderen naar Utrecht bevolenen, dat de Staten van Utrecht een dag bepaald hebben om een besluit te 
nemen op de mededeeling, hun door den drossaard van Diest gedaan.
regest_datering (Bruges).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1522).
regest_nummer 25331511 Mei 12
regest_beschrijving Jehan le Sauvaige schrijft aan den graaf van Nassou, na overleg met de heeren van Fiennes en 
Chièvres, dat de landvoogdes na zijn vertrek geen brieven geschreven heeft dan aan hem en in tegenwoordigheid van 
den tresorier, en dat zij alleen handelden over opheffing van het beleg van Yselsteyn; hij raadt hem aan zich aan zijn 
instructie te houden.
regest_datering (Bruges).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1522).
regest_nummer 25341511 Mei 13
regest_beschrijving Marguerite, landvoogdes, gelast den graaf van Nassou, den admiraal ), de Thamise ) en den griffier
van de Orde, Holland te hulp te komen tegen Charles de Gueldres, die in Utrecht is gekomen, de grenzen te voorzien 
en haar iemand aan te wijzen, die als kapitein de leiding kan nemen bij afwezigheid van den jongen heer van 
Isselsteyn.
regest_datering (Bruges).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1522).
regest_nummer 25351511 Mei 13
regest_beschrijving Marguerite, landvoogdes, schrijft aan den graaf van Nassou, dat zij hoopt, dat hij erin slagen zal 
een vergelijk met Utrecht te treffen, ofschoon de berichten ongunstig zijn, en stuurt hem afschriften van brieven van 
den koning van France aan Charles de Gueldres, die hij aan de Utrechtenaren kan laten zien en waaruit blijkt, dat de 
koning niet ingenomen is met diens ondernemingen.
regest_datering (Bruges).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1522).
regest_nummer 25361511 Mei 18
regest_beschrijving Marguerite, landvoogdes, schrijft aan den graaf van Nassau, den admiraal ), dat zij hoopt, dat de 
onderhandelingen met Utrecht te Vienne succes zullen hebben, ofschoon zij vermoedt, dat Utrecht steeds uitstel zoekt
om intusschen Ilsenstain te nemen; zij vindt haar brief aan Schoenhove niet in tegenspraak met het besluit, genomen 
voor hun vertrek, verzoekt hun dringend, ervoor te zorgen, dat Ilsestain niet genomen wordt, en verbiedt een 
overeenkomst met Utrecht te sluiten, alvorens het beleg is opgeheven.
regest_datering (Eecloz).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1522). Onderaan door de landvoogdes zelf geschreven: "Je vos prie bien antandre 
ceste letre et y pourvoir car lonneur de vos y gist".
regest_nummer 25371511 Mei c 20
regest_beschrijving Marguerite, landvoogdes, schrijft aan Rolant le Fèvre, ridder, heer van Thamise, naar aanleiding 
van zijn advies om haar neef van Nassou tot kapitein-generaal van den keizer te benoemen, dat zij geen beteren weet, 
maar er haar vader in moet kennen, en dat het voor het oogenblik niet noodig is, daar zij, die naar Yselstein gaan om 
het beleg op te heffen, vrijwillig en als vrienden en verwanten van Yselstein gaan; zij zal 2000 pond zenden voor de 
voetknechten.
regest_datering
regest_nb Authentiek gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1522).
regest_nummer 25381511 Mei 21
regest_beschrijving Marguerite, landvoogdes, schrijft aan den graaf van Nassau, den admiraal ) en den tresorier-
generaal ), in antwoord op hun brief van den 19en ); vraagt bericht van de onderhandelingen met de afgevaardigden 
van Utrecht en belooft geld te zenden voor de voetknechten.
regest_datering (Gand).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1522).
regest_nummer 25391511 Mei 24
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regest_beschrijving Marguerite, landvoogdes, schrijft aan den graaf van Nassou, den admiraal en den heer van 
Thamise, tresorier-generaal, dat zij hun brieven van den 20e en 21en ) ontvangen heeft en hun volmacht geeft om te 
doen, wat zij noodig oordeelen.
regest_datering (Gand).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1522).
regest_nummer 25401511 Mei 27
regest_beschrijving Marguerite, landvoogdes, schrijft aan den graaf van Nassau, den admiraal en den heer van 
Thamise, tresorier-generaal, in antwoord op hun brief van den 24en, dat, nu de zaak met Utrecht niet in der minne 
geschikt kan worden, zij de noodige maatregelen moeten nemen.
regest_datering (Gand).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1522).
regest_nummer 25911515 Februari 13
regest_beschrijving Charles, prins, van Espaignes, antwoordt 1e den graaf van Nassou, den heer van Sempy en den 
anderen afgevaardigden bij den koning van Frankrijk op hun schrijven van den 9en dezer, dat bij de besprekingen al 
het andere moet achterstaan bij zijn huwelijk, 2e dat hij zijn Raad het verdrag van Cambray ter behandeling heeft 
gegeven en dat hij er niets gunstig in vindt en 3e draagt hij hun, onder toezending van een antwoord van Charles de 
Gheldres op, bij den koning het mogelijke te doen ten voordeele van hemzelf en van den hertog Jorge de Saxen in de 
zaak tusschen dezen en Charles de Gheldres, te meer nu laatstgenoemde volhoudt, den oorlog in Frise op bevel van 
den koning gevoerd te hebben.
regest_datering (d'Anvers).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1523).
regest_nummer 25921515 Februari 18
regest_beschrijving Charles, prins, antwoordt den graaf van Nassou, den heer van Sempy en anderen afgevaardigden 
bij den koning van Frankrijk op hun schrijven van den 14en dezer, dat zij de kwestie van het huwelijk moeten 
voortzetten; dat de Franschen ongelijk hebben, wanneer zij hem te veeleischend vinden, wat de bruidschat aangaat; 
dat de gezanten bij weigering van het huwelijk een verbond kunnen voorstellen volgens het door hen ontworpen plan,
waarin evenwel teruggave van Bourgogne e.a. goederen van zijn vaderlijk erfdeel, die de koning bezet heeft, gevraagd 
moet worden; voorts deelt hij mede, dat hij den losprijs voor den heer de Bussy op 20000 philipsguldens heeft 
bepaald.
regest_datering (d'Anvers l'an XIIII).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1523).
regest_nummer 25931515 Februari 19
regest_beschrijving Charles, prins van Espagne, meldt den graaf van Nassou, den heer van Sempy en anderen 
afgevaardigden bij den koning van Frankrijk, dat de escuyer Emmericourt zich heeft beklaagd over plundering van zijn 
dorp Willerzies door den heer van Sedain, ofschoon wederzijds last was gegeven tot staking der vijandelijkheden naar 
aanleiding van de gevangenhouding van den heer de Bussy.
regest_datering (d'Anvers l'an XIIII).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1523).
regest_nummer 25941515 Februari 22
regest_beschrijving Charles, prins, antwoordt den graaf van Nassou, den heer van Sempy en anderen afgevaardigden 
bij den koning van Frankrijk op hun schrijven van den 18en dezer, inhoudende, dat van Fransche zijde gezegd is, dat er 
over het huwelijk te spreken ware, wanneer als bruidschat het ouderlijk erfdeel van madame Renée werd gevraagd en 
dat de afgevaardigden besprekingen over een verdrag van vriendschap op den grondslag van de 6 artikelen, die zij 
reeds eerder hebben overgezonden, hebben geopend; dat zij moeten vragen, waarin het ouderlijk erfdeel bestaat, en 
de besprekingen over een huwelijks- zoowel als over een vriendschapsverdrag moeten voortzetten.
regest_datering (d Anvers l'an XIIII).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1523).
regest_nummer 25951515 Februari 26
regest_beschrijving Charles, prins van Espaigne, geeft den graaf van Nassou, den heer de Sempy e.a. afgevaardigden 
bij den koning van Frankrijk een uiteenzetting van hetgeen er gebeurd is sedert de gevangenneming en naar 
aanleiding van den losprijs van den heer de Bussy, om zich te verdedigen tegen de klachten, hierover door den koning 
van Frankrijk geuit.
regest_datering (Gand l'an XIIII).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1523).
regest_nummer 25961515 Maart 14
regest_beschrijving Charles, prins, antwoordt den graaf van Nassou, den heer van Sempy e.a. afgevaardigden bij den 
koning van Frankrijk op hun brief van den 9en dezer, dat zij moeten blijven eischen, dat madame Renée reeds nu naar 
zijn Hof wordt gestuurd, waarvoor zij desnoods afstand mogen doen van haar ouderlijk erfdeel, maar onder 
voorbehoud, dat Bourgogne gerestitueerd wordt; dat hij Berry niet wil hebben met de door den koning gemaakte 
restricties, en stelt zijn eischen van zekerheid tegenover die van den koning.
regest_datering (Gand l'an XIIII).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1523).
regest_nummer 26191516 September 23
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regest_beschrijving Charles verzoekt den graaf van Nassou zijn secretaris Richart Barradot behulpzaam te zijn bij de 
beslaglegging op de persoon en de goederen van de Gelderschen e.a., die de partij gekozen hebben van Charles de 
Gheldres en van de rebellen, tot in Hollande, Zeelande en Frise.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1524).
regest_nummer 26161516? Augustus 1
regest_beschrijving A. de Croy schrijft aan graaf Hendrik van Nassou, dat hij er immers genoegen mede genomen 
heeft, dat de koning het kapiteinschap van Le Cluze aan een vriend van hem (gr. Hendrik) geschonken heeft; dat, 
zooals hij weet, de koning hem een veel belangrijkeren post ) wil geven, waarvoor geen grande bedanken zou, en 
waarover hij nu een besluit moet nemen; dat hij zich ten onrechte beklaagt, dat de Raad zonder hem vergadert; dat de 
zaken van den koning naar wensch gaan, niettegenstaande moeilijkheden in het begin, en de koning dankbaar mag 
zijn, dat hij zonder strijd aan zijn rijken gekomen is.
regest_datering (Saragose).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1525).
regest_nummer 26961522? Februari 3
regest_beschrijving Hendrik, graaf van Nassau, betuigt den koning zijn spijt, dat deze zijn raad niet opvolgt, maar 
beschouwt zich na zijn waarschuwing als verantwoord; hij raadt aan, de vergadering met de Gelderschen te Utrecht op
denzelfden dag te doen plaats hebben als die met de Cleefschen, hetgeen beide handelbaarder zal maken.
regest_datering (Breda).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1526). Op hetzelfde blad het afschrift van denzelfden datum (Reg.No. 2697).
regest_nummer 26971522? Februari 3
regest_beschrijving Hendrik, graaf van Nassau, schrijft aan Mons. de Montigny hetzelfde als aan den koning (Reg.No. 
2696) aangaande zijn waarschuwing en de vergadering met Gelderschen en Cleefschen en vraagt hem, den heer van 
Ravestain en beider begeleiders in Breda te komen logeeren.
regest_datering (Breda).
regest_nb Afschrift op hetzelfde blad als dat van den brief van denzelfden datum (Reg.No. 2696) (Inv.No. 1526).
regest_nummer 26981522? Februari 3
regest_beschrijving Hendrik, graaf van Nassau, schrijft aan den griffier (van de orde van het Gulden Vlies), dat men 
spijt zal hebben zijn raad niet opgevolgd te hebben, maar dat het dan te laat zal zijn, zooals dat tegenwoordig 
gewoonte is; dat hij niettegenstaande het aandringen van den griffier niet naar de vergadering te Utrecht gaan zal, nu 
deze niet tegelijk met die te Clèves gehouden zal worden en dus moet mislukken, maar bereid is met den heer van 
Ravestain naar Clèves te gaan; het verbaast hem, dat men hem in Utrecht wil hebben, nu hij blijkt geen crediet of 
vertrouwen meer te hebben; men moet er monsr. de Montigny, luitenant-generaal en hoofd der financiën, heen 
zenden, die het oor heeft van den koning en van hen, die hem regeeren; over de confiscaties te Dordrecht moet men 
den koning niet schrijven, doch de Montigny moet zorgen, dat de koning hem (graaf Hendrik) steunt in hetgeen hij 
daar doen zal.
regest_datering (Breda).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1526).
regest_nummer 27161523 November 16
regest_beschrijving H. de Nassau bericht den heer van Berghes in antwoord op diens schrijven over de dijkage van hun
landen, dat hij nadere berichten van zijn lieden afwacht; wat de uitbetaling van het hem verschuldigde geld betreft, zal
hij doen, wat hij kan, maar de tijd is ongunstig; hij verzoekt hem de 1000 ducaten, die hij (H. de Nassau) aan zijn zoon, 
monsr. de Walhain, heeft geleend, zoo spoedig mogelijk terug te betalen aan monsr. d'Ymmersselles.
regest_datering (Pampelonne).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1527).
regest_nummer 27191523 December 22
regest_beschrijving H. de Nassau schrijft aan den heer van Berghes, dat hij zal zorgen, dat hem de 11000 ducaten, 
waarop hij recht heeft, betaald worden; dat hij zijn menschen gelast heeft, hem in zake het losgeld van de moeren te 
Rosendale, zoover als redelijk is, tegemoet te komen, hoewel hij de eisch ongegrond vindt, daar hij (Nassau) de 
doorvaart te Rosendale niet als heer van Breda, doch als eigenaar van een van den hertog van Brabant gekocht leen 
bezit; het leger van den keizer maakt vorderingen en heeft Salvaterre genomen.
regest_datering (Pampelonne).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1527).
regest_nb De dateering berust op een mededeeling van Karel V aan Ferdinand van Oostenrijk over Salvatierre bij Lanz,
Correspondenz des kaisers Karl V, bl. 80.
regest_nummer 2798c 1530
regest_beschrijving Mergriete, weduwe van Peter Borchgreven, en Aert en Jan, haar zoons, verzoeken den graaf van 
Nassau aan de stad Dordrecht uitstel te vragen in de zaak, hangende tusschen hen en Staes van Helder over de helft 
van een huis en erf en over een weer land in Raemsdonck, door haar in huwelijk medegebracht en volgens Staes van 
Helder door Peter Borchgreven aan hem verkocht.
regest_datering
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1533).
regest_nummer 28031531 Februari 21
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regest_beschrijving De Raad van Brabant verleent Henrick, graaf van Nassouw, markgraaf van Zenette, heer van 
Breda, voor hemzelf en zijn zoon, den prins van Oraengen, en Frederik van Renesse, heer tot Malle, voor hemzelf en 
zijn vrouw Anna van Elderen, akte van willige condemnatie voor de huwelijksvoorwaarden van Elizabeth, natuurlijke 
dochter van Hendrik van Nassouw, en Jan van Renesse.
regest_datering (Bruessel duysent vijfhondert dertich voerscreven nae costume ons Hoefs).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1535). Het zegel verloren.
regest_nummer 26371517 Augustus 12
regest_beschrijving Marguerite, hertogin van Austrice, hertogin en gravin van Bourgoingne enz., stelt Philibert de 
Chalon, prins van Orenges, aan tot luitenant-generaal en gouverneur van de graafschappen Bourgoingne en 
Charroloys, de baronieën van Chastelchynon, Noyers, Chaulein en La Parrière.
regest_datering (Medelbourg en Zeellande).
regest_nb Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1536). Aan den voet afschrift van verklaringen aangaande de eedsaflegging dd. 
20 Augustus en aangaande de publicatie van de aanstelling in het parlement te Dôle dd. 13 November.
regest_nummer 28251531 November 1
regest_beschrijving Charles, Keizer stelt René van Chalon, prins van Oranges, graaf van Vyanne, Tonnerre en 
Ponthièvre, baron en heer van Arlay, Chasteaubelin, Noseroy etc., aan tot luitenant-generaal en gouverneur van de 
graafschappen Bourgoingne en Charrolois, aan den keizer teruggekomen na den dood van zijn tante, de aartshertogin 
van Austrice.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb a) Oorspr. (Inv.No. 1536). Met zeer geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nb b) Gelijktijdig afschrift (Inv.No. 1536).
regest_nb In dorso een verklaring dd. 1532 Januari 2, dat René van Chalon den eed in handen des keizers heeft 
afgelegd.
regest_nummer 29131535 November 20
regest_beschrijving Henrick, graaf van Nassau enz., heer van Breda, Diest en Grijmbergen, burggraaf van Antwerpen 
en eerste commissaris tot het vernieuwen van de wet aldaar, machtigt zijn zoon René, prins van Orangen, om hem te 
vervangen bij het vernieuwen van de wet en het afhooren van de rekeningen.
regest_datering (Breda).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1537). Met geschonden zegel van den oorkonder in roode was.
regest_nummer 30521542 Mei 5
regest_beschrijving Wilhelm, graaf van Nassaw etc., bericht zijn neef, heer Renatus van Cabilone, prins van Auraica, 
graaf van Nassau enz., heer van Breda, dat hij zijn meening over het koninklijke mandaat, door dezen ontvangen, aan 
diens secretaris Mathias ) heeft medegedeeld.
regest_datering (Dusseldorpii).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1540).
regest_nummer 31071544 December 20
regest_beschrijving Charles, keizer, belast, op verzoek van graaf Guillaume de Nassou, Adolf, graaf van 
Schauwenborch en Holsten, coadjutor van het aartsbisdom Coulongne, en de raden en kamerlingen Jehan, heer van 
Merode en Claude Bouton, heer van Corbaron, met de voogdij over diens zoon Guillaume als erfgenaam van René, 
prins van Orenges, graaf van Nassou etc.
regest_datering (Gand).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1541). In dorso van het oorspr. stond een verklaring dd. 1545 Januari 11, dat Jehan de 
Merode en Claude Bouton den eed hebben afgelegd voor Anthoine Perrenot, bisschop van Arras. Een Duitsch concept 
hiervan is gedrukt bij O. Meinardus, Der Katzenelnbogische Erbfolgestreit II, bl. 52.
regest_nummer 32491551 Augustus 21
regest_beschrijving Charles, keizer, gezien het verzoek van mr. Jehan van den Dijcke, raad en rekenmeester in Brabant, 
als curator van de nalatenschap van Henry de Hornes, in leven burggraaf van Berghes St. Wijnnocq, in proces zijnde 
met de erfgenamen van Maximilien d'Egmont n.l. diens weduwe Franchoise de Lannoy en dochter Anne, thans 
gehuwd met Guillaume de Nassouw, gelast den deurwaarder, Franchoise de Lannoy en den prins van Oreinges te 
dagvaarden voor den Geheimen Raad ter hervatting van het proces.
regest_datering (Bruxelles).
regest_nb Afschrift (Inv.No. 1542). Aan den voet afschrift van het exploit, gedaan te Geertruidenberg den 23en 
September.
regest_nummer 34441566 Januari 26
regest_beschrijving Guillaume de Nassau en H. Rennenbergh sluiten een contract, inhoudende, dat de graaf van 
Rennenbergh, proost van St. Salvator te Utrecht, 's prinsen broeder, graaf Hendrik van Nassau, een lijfrente zal betalen
van 600 guldens jaarlijks uit de proosdij en een eventueel verzoek aan den koning om een coadjutorschap voor graaf 
Hendrik zal ondersteunen.
regest_datering (Breda l'an a nativitate 1566).
regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1543). Met handteekening van beide contractanten.
regest_nummer 33371556 Juni 17
regest_beschrijving De koning beveelt den prins van Oraengiën, ridder in zijn orde, heer van Diest, Breda etc., den 3en 
Juli te Bruessel te komen om met de andere leden van de Staten van Brabant te besluiten aangaande de petitie, op de 
laatstleden bijeenkomst gedaan.
regest_datering (Bruessel).
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regest_nb Oorspr. op papier (Inv.No. 1546). Het sluitzegel verloren.
regest_nummer 8831400 Augustus 1
regest_beschrijving Symon, graaf van Spanheim en Vyanden, Johan van Orley, proost van Luccemburg, namens zijn 
(de) kinderen van Berlingen, Heinrich von Erpildingen genaamd von Kirpen, Fryderich von Wilre, Tolman von Byfels, 
Hennekin von Retersdorf genaamd von Ennseringen, Johan von Byfels, Claes von Bettendorf en Conegin von Jegen 
genaamd von Oiren, oorkonden, dat de laatste acht graaf Symon von Spanheim beloofd hebben een burchtvrede te 
zullen houden op hun burcht Byfels aan de Prume, geldende voor de hier beschreven omgeving en dat zij hem als 
negende daarin hebben opgenomen wegens door hem verleende hulp.
regest_datering (uff Sant Peters dag ad Vincula).
regest_nb Oorspr. (Inv.No. 1548). De zegels der negen oorkonders verloren.
regest_nummer 27781529 December 15
regest_beschrijving Kairle, keizer, beleent Cornelis van Bergen, heer van Zevenbergen, Mylen, Noordeloes, Ranst etc., 
wegens overlijden van zijn moeder, Marie, vrouwe van Zevenbergen, met de heerlijkheden Zevenbergen, Noerdeloes 
en Slingelant, verder met de Groote Waert met de bijbehoorende gerechten, mannen en tienden in de kerspelen 
Noirdeloes en Menckelois, en met de heerlijkheid Nyeucoip, het huis te Heemskercke, het ambacht van Luttick 
Oosthuysen, het dorp Eterssem en het land van der Scelling.
regest_datering
regest_nb Authentiek afschrift 16e eeuw (Inv.No. 1549).
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