
 

 

 

De grafelijke kanselarij in 
Vlaanderen en Henegouwen  
(1191-1244) 
 
II: Dictaatanalyse en bijlagen 
 
 
 
Els De Paermentier 
  



1 
 

Voorwoord 
 
Dit volume omvat de dictaatanalyse en bijlagen die horen bij het geprinte boekdeel van Els 
De Paermentier, Schrift in dienst van de macht. De grafelijke kanselarij in Vlaanderen en 
Henegouwen (Hilversum: Verloren, 2021), I: Studie en synthese.  
 
In het eerste hoofdstuk wordt geargumenteerd welke grafelijke en niet-grafelijke oorkonden 
voor bestemmelingen in de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen tijdens de periode 
1191-1244 als redactioneel product van de grafelijke kanselarij kunnen worden beschouwd. 
De methodologie die daarbij is gehanteerd is meer in detail uiteengezet in Paragraaf 2.4.2 van 
De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 66-87. Aangezien de database Diplomata 
Belgica (DiBe) (http://www.diplomata-belgica.be/) pas sinds 2015 online is en de eigenlijke 
analyses uit dit onderzoek van een tijd daarvoor dateren, werden ze gevoerd op basis een 
vroegere versie (2006), die toen nog op cd-rom raadpleegbaar was. Hoewel de 
zoekmogelijkheden (‘selecties’) die hierna in Hoofdstuk 1: ‘Dictaatanalyse’ worden toegelicht 
ook vandaag nog in DiBe mogelijk zijn, is de syntax waarmee het corpus kan worden 
bevraagd (regesten en oorkondeteksten) licht gewijzigd. Alle mogelijkheden daarvoor worden 
toegelicht naast het zoekveld ‘Analyse’ onder de knop ‘À propos de la syntaxe de recherche’. 

 
Verder worden in de tabellen uit Hoofdstuk 1 de hoedanigheden van de hoofdactoren 
(oorkonder, disposant, beneficiaris) telkens in afgekorte vorm weergegeven. Voor de 
volledigheid volgt hieronder nog eens het schema met verduidelijking, dat tevens is 
opgenomen in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 71.  
 
AA abt of abdis EP bisschop 
AB abdij, priorij, monasterium, 

religieuze gemeenschap 
ES bisdom 

AE aartsbisschop HO hospitaal, leprozerie 
AV voogd HS homines  
CA kanunnik(es) IM keizer, keizerin 
CC kanselier OF officiaal 
CM graafschap PA paus 
CO graaf, gravin PO parochie, kerk 
CP kathedraalkapittel, collegiaal 

kapittel 
PP proost  

CS burggraaf, burggravin RE koning(in) 
DE deken van een kapittel SA priester 
DO feodale heer UR stad, commune, schepenen, stedelijke 

magistraat 
DU hertog, hertogin  XX particuliere perso(o)n(en), niet nader 

omschreven 
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In hoofdstuk 2 worden vervolgens de bijlagen gepresenteerd die horen bij de bespreking van 
het diplomatische, paleografische en prosopografische onderzoek uit De Paermentier, Schrift 
in dienst van de macht, I, Hoofdstukken 3, 4 en 5. 
 
De meeste afbeeldingen van de originele oorkonden uit Bijlage 10 zijn tevens raadpleegbaar 
in de online database Diplomata Belgica en werden gereproduceerd met toestemming van de 
Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, die we hiervoor veel dank verschuldigd zijn.  
 
Het zegel dat op de cover is afgebeeld is dat van kanselier Franco van Maldegem, die van 
1231 tot 1240 aan het hoofd stond van de grafelijke kanselarij (archiefreferentie: ADN Rijsel, 
16G 223/1950; DiBe ID 28695). 
 
 Els De Paermentier 
 Deinze, 21 mei 2021 
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1. Determinaties van het kanselarijdictaat: studie en argumentatie 

In dit hoofdstuk wordt stapsgewijs geargumenteerd welke grafelijke oorkonden uit de periode 

1191-1244 als een redactioneel product van de grafelijke kanselarij kunnen worden beschouwd.  

Het resultaat van deze studie, waarvan de methodologie is uiteengezet in het geprinte Deel I 

van dit boek,1 heeft geleid tot de identificatie van 312 grafelijke (en enkele niet-grafelijke) 

oorkonden als stellige redactionele kanselarijproducten, en 81 vermoedelijke kanselarijakten.  

Het is niet evident om de dictaatanalyse van deze 312 oorkonden op een overzichtelijke manier 

te presenteren, en wel om drie redenen. Vooreerst dringt zich een kwantitatief probleem op. 

Elke grafelijke oorkonde dient volgens de vooropgestelde onderzoekscriteria immers zowel in 

het dispositieve als in het protocollaire tekstgedeelte meerdere karakteristieke dictaatelementen 

te vertonen om als redactioneel kanselarijdocument te kunnen worden beschouwd.2  In totaal 

gaat het daarbij om een 250-tal geselecteerde woorden, woordcombinaties, uitdrukkingen en 

protocolformules die elk afzonderlijk een toelichting verdienen.3 Een tweede probleem situeert 

zich in de interne ‘veel-op-veel’ relatie van de 312 gedetermineerde kanselarijoorkonden.4 Zij 

vertonen onderling allemaal talrijke formele verwantschappen, waarbij hun karakteristieke 

dictaateigenschappen met zin voor variatie en creativiteit kruiselings zijn gecombineerd. Elke 

grafelijke oorkonde uit deze groep vertoont met andere woorden in haar dictaat wel één of 

meerdere formele parallellen met andere grafelijke oorkonden, die op hun beurt dan weer elk 

één of meerdere dictaatovereenkomsten laten zien met nog andere grafelijke oorkonden, 

enzovoort. Ten derde zijn de karakteristieke dictaatelementen die in deze studie bijdragen tot 

de determinatie van een grafelijke oorkonde als kanselarijstuk van zeer uiteenlopende aard5 en 

vallen ze bijgevolg niet altijd even duidelijk te linken aan een bepaalde actio of inhoud.6 Het is 

                                                        

 

 
1 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I: ‘Studie en synthese’, 66-87.  
2 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 81-84. Pro memorie: een grafelijke oorkonde moet minstens 

vier karakteristieke dictaatelementen bevatten om als redactioneel kanselarijproduct te kunnen worden 

gedetermineerd, minstens drie ingeval één van de dictaatelementen een exclusief karakter heeft, minstens één 

wanneer het een mandament betreft, en minstens zes indien het om een uitgebreide keure of stadsprivilege gaat. 
3 Voor een overzicht van deze ‘karakteristieke dictaatcomponenten’, zie de online Bijlage 1. In totaal werden een 

5.500-tal selecties ingevoerd in de Thesaurus Diplomaticus/Diplomata Belgica, maar hun uitkomst bleek niet altijd 

even geschikte resultaten op te leveren, tenzij als basis voor vergelijking. De woordgroepen en uitdrukkingen die 

wel bruikbaar bleken zullen hierna aan bod komen, hetzij als karakteristiek dictaatcomponent voor de grafelijke 

oorkonden, hetzij als vergelijkingsmateriaal.  
4 Een ‘veel-op-veel relatie’ is een term die wordt gebruikt bij het ontwerpen van databases. Er wordt mee bedoeld 

dat één of meerdere records uit een tabel kunnen gelinkt zijn aan meerdere records uit andere tabellen.  
5 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 76-81. In deze studie kunnen zowel werkwoorden, 

substantieven, bijwoorden, adjectieven, uitdrukkingen, woordcombinaties en -variaties als protocollaire formules 

karakteristiek zijn voor de grafelijke oorkonden. 
6 Bijvoorbeeld: de uitdrukking dare in perpetuam elemosinam is vrij kenmerkend voor een schenkingsoorkonde, 

mando et precipio is dat voor een mandament, maar bijvoorbeeld de bijwoordcombinatie liberaliter et benigne of 
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dus evenmin ‘werkbaar’ om de grafelijke oorkonden te bundelen volgens hun aard of inhoud, 

en vervolgens hun formele karakteristieken te behandelen.  

Uiteindelijk bestaat de meest pragmatische oplossing erin de structuur van dit hoofdstuk op 

te zetten in het verlengde van de methodologie, met name door te vertrekken vanuit de 

karakteristieke dictaatelementen uit het dispositio, daarbij op zoek te gaan naar ‘grootste 

gemene delers’, en deze te bundelen per thema. Deze werkwijze zal uitmonden in een lijst van 

diverse themata (bijvoorbeeld groep 18: ‘Motieven voor oorkonding – vroomheidsformules’), 

die elk een aantal themagebonden karakteristieke woord(groep)en en uitdrukkingen zullen 

ordenen (bijvoorbeeld: divine pietatis intuitu, pro salute anime mee, divine amoris intuitu, 

enzovoort). De karakteristieke formuleringen binnen een bepaald thema die het grootste aantal 

kanselarijoorkonden groeperen vormen het uitgangspunt van een afzonderlijke 

determinatiegroep (bijvoorbeeld groep 1a: divine pietatis intuitu, groep 1b: pro salute anime 

mee, ...). Daarbinnen worden telkens alle grafelijke oorkonden verzameld die dat uitgangspunt 

gemeenschappelijk hebben. De karakteristieke dictaatelementen behorend tot een bepaald 

thema die niet het onderwerp van een afzonderlijke determinatiegroep vormen kunnen binnen 

datzelfde thema of net zo goed elders worden toegelicht, afhankelijk van de grafelijke oorkonde 

waarin ze voor het eerst ter sprake komen. De online Bijlage 1 biedt een thematisch overzicht 

van alle karakteristieke dictaatcomponenten die in deze studie aan bod komen.   

Dat het verantwoord is om de resultaten uit het diplomatische onderzoek in thema’s en 

themagebonden determinatiegroepen te bespreken, blijkt uit de voordelen die een dergelijke 

werkwijze inhoudt. Om te beginnen wordt een massa aan gegevens afkomstig uit honderden 

Thesaurus/DiBe-selecties zo op een overzichtelijke manier aan de lezer voorgesteld. Voorts 

biedt een dergelijke ordening een blik op de voornaamste themata waarbinnen de 

kanselarijteksten zich onderscheidden van andere contemporaine kerkelijke en wereldlijke 

redactiemilieus, en waarbij het redactionele ‘kanselarijkapitaal’ alternatieven bood op het vlak 

van vocabularium en grammaticale constructies. Doordat de indeling thematisch is opgevat, 

wordt bovendien niet uitgesloten dat sommige determinatiegroepen verband kunnen houden 

met een bepaalde aard (bv. mandament) of inhoud van een grafelijke oorkonde. Zo start het 

determinatieoverzicht bijvoorbeeld met een aantal werkwoordgroepen die inhoudelijk 

verwijzen naar schenkingen. Nog een opportuniteit schuilt in de mogelijkheid om per 

determinatiegroep vrij snel kennis te nemen van het tijdsbestek waarbinnen een bepaald 

karakteristiek dictaatelement in de kanselarij werd toegepast (bv. enkel onder gravin Johanna 

of zowel tijdens de regering van graaf Boudewijn VI/IX als tijdens deze van zijn dochter), en 

van het feit of er in één van de twee vorstendommen een regionale voorkeur heerste voor een 

bepaalde formulering. Ten slotte zal uit deze werkwijze blijken in welke mate het dispositieve 

tekstdeel van een oorkonde kan dienen als onuitputtelijke bron voor digitaal dictaatonderzoek.   

                                                        

 

 
de referentie dilectus et fidelis meus zijn niet gebonden aan een bepaald soort actio, en kunnen bijgevolg in 

grafelijke oorkonden van inhoudelijk uiteenlopende aard voorkomen.  
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De vooropgestelde criteria om een grafelijke oorkonde als redactioneel kanselarijproduct te 

kunnen determineren vereisen dat de akte naast haar ‘gemeenschappelijk karakteristiek 

uitgangspunt’ nóg typerende dictaateigenschappen vertoont. Dit betekent dat binnen elke 

determinatiegroep nog verscheidene dictaatcomponenten uit het dispositio of protocol dienen 

besproken. Sommige onder hen zullen evenwel op zich het uitgangspunt vormen van een 

afzonderlijke determinatiegroep. Om onnodige herhaling van de besprekingen te vermijden, 

zullen daarom binnen elke determinatiecluster per grafelijke oorkonde alle bijkomende 

karakteristieke dictaatelementen worden aangehaald – zo blijven alle argumenten per oorkonde 

gebundeld – maar zal waar nodig worden verwezen naar de determinatiegroep waarin het 

dictaatelement in kwestie uitvoeriger aan bod komt.  

Door de hoge graad van kruisbestuiving tussen de grafelijke dictaten is het logisch dat er na 

verloop van tijd binnen een determinatiegroep grafelijke oorkonden zullen opduiken waarvan 

de redactie reeds in een voorgaande determinatiegroep is toegewezen aan de grafelijke 

kanselarij. Gezien dit als ondersteunend argument pro hun toewijzing als kanselarijdocument 

geldt, zullen dergelijke oorkonden in het overzicht van een nieuwe determinatiegroep wel 

worden opgenomen, maar zal er verder niet langer worden bij stilgestaan.  

In principe wordt de argumentatie binnen elke determinatiegroep als volgt opgevat. Eerst 

wordt toelichting geboden bij de karakteristieke woordgroep of uitdrukking die het vertrekpunt 

van de cluster vormt. Vervolgens worden de grafelijke oorkonden waarin het karakteristieke 

vertrekpunt te zien is opgelijst. Daarbij zullen de kanselarijoorkonden binnen elke groep op 

dezelfde wijze chronologisch worden voorgesteld: eerst wordt het referentienummer uit 

Diplomata Belgica vermeld (DiBe ID), gevolgd door de datum waarop het document is 

uitgevaardigd, de naam van de oorkonder, en ten slotte de eventuele naam en hoedanigheid van 

de destinataris/beneficiaris.7 Indien het om een grafelijke akte gaat die reeds door Walter 

Prevenier als kanselarijstuk is geïdentificeerd,8 wordt na het DiBe ID-nummer tussen haakjes 

vermeld om welk oorkondenummer het in diens uitgave gaat (bijvoorbeeld: (Pr. 5), (Pr. 60)). 

Bij de weergave van de datum (jaartal-maand-dag) zal regelmatig het cijfer ‘99’ te zien zijn 

(vooral bij de dag, vaak ook bij de maand). Het betekent dat in de datatio van de oorkonde enkel 

het jaartal, of het jaartal en de maand zijn vermeld, en dat de overige gegevens dus onbekend 

zijn. De afkortingen (a.q.) en (n.s.) na de datum slaan respectievelijk op ‘terminus ante quem’ 

en de omgerekende ‘datum nieuwe stijl’. 

Na de schematische oplijsting volgt een bespreking van de in de grafelijke oorkonden 

dominant aanwezige (‘karakteristieke’) woordgroepen en uitdrukkingen, samen met de 

verwijzing naar de andere determinatiegroepen waarin ze desgevallend aan bod komen. Tot slot 

worden per grafelijke oorkonde de overige karakteristieke dictaatelementen die geen onderwerp 

van een afzonderlijke thematische cluster vormen aan de hand van hun selectieoverzicht 

                                                        

 

 
7 Voor een overzicht van de afkortingen gebruikt bij de weergave van de destinataris/beneficiaris van elke 

kanselarijakte, zie De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 71. 
8 Prevenier, De oorkonden.  
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toegelicht. Daarbij komen eerst de formele eigenschappen uit het dispositio aan bod, en 

vervolgens de protocollaire formules.  

Wanneer een dergelijke argumentatie echter voor elke determinatiegroep (90 in totaal, 

gebundeld in 29 themata) zou worden uiteengezet, zou dit onderzoeksluik qua volume te 

omvangrijk dreigen te worden. Omdat een kwantitatieve benadering van de oorkondeteksten – 

zoals hier toegepast – dit in principe niet behoeft, en omdat het schematiseren van de resultaten 

in tabellen overzichtelijker is dan het uitschrijven van de gegevens in een doorlopende tekst, 

zal de bewijsvoering bij wijze van illustratie daarom enkel voor de determinatiegroepen 1 tot 5 

volgens het hierboven vermelde argumentatieprincipe worden gebracht. De duiding van de 

determinatiegroepen 6 tot 29 zal zich verder beperken tot een schematische weergave van de 

onderzoeksresultaten, uiteraard met aandacht voor significante vaststellingen uit de analyses. 

Op die manier wordt de lezer bij de aanvang van de determinaties in kennis gesteld van hoe ze 

stap-voor-stap zijn geschied, maar wordt tegelijk vermeden dat de methodologische 

omkadering onnodig veel wordt herhaald. De inleiding en contextualisering van elke 

themagroep echter blijven noodzakelijk, omdat deze voor elke groep verschillen. Bovendien 

geven ze een goed beeld van hoe periode- en ‘streek’gebonden het gebruik van een woordgroep 

of uitdrukking kon zijn binnen de periode 1191-1244. 

 

 

Groepen 1 tot 5: Schenkingen, inbezitstellingen, leenoverdrachten 

De groepen 1 tot 5 clusteren de oorkonden die (hoofd)werkwoorden, woordgroepen en 

uitdrukkingen bevatten die verwijzen naar een schenking, het inbezitstellen, toekennen of 

transfereren van bijvoorbeeld een stuk grond, een inkomst of een recht aan een religieuze 

instelling of particuliere persoon. De oorkonden uit deze groepen zijn inhoudelijk zowel 

beschikkend als bewijzend/bevestigend van aard.9 Ze kunnen met andere woorden zowel een 

rechtstreekse schenking op eigen initiatief van de graaf of gravin betreffen, als een bevestiging 

door hen van een leentransactie die eerder door derden had plaatsgevonden. In het laatste geval 

was het om leenrechtelijke redenen vereist dat de leenheer zijn of haar toestemming gaf voor 

de leenoverdracht.10 Vooral in geval de verwerver na de leenoverdracht een kerkelijke instelling 

                                                        

 

 
9 In een bewijzende akte wordt een rechtshandeling bevestigd die daarvoor reeds is voltrokken, terwijl in een 

beschikkende akte de rechtshandeling in de akte zelf geschiedt. De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 

297 (glossarium).  
10 Heirbaut, Over lenen en families, 142-144. Zie van dezelfde auteur ook ‘De procedure tot overdracht van 

onroerende goederen’, 39-40, 55. Deze gewoonterechtelijke procedure blijkt in Vlaanderen en de omliggende 

vorstendommen regelmatig maar niet overal systematisch te zijn toegepast. In het bisdom Atrecht bijvoorbeeld 

gebeurde het vaak dat bij de schenking van een leen (tiende, grond, ...) door een lokale particulier naast de leenheer 

ook de bisschop als oorkonder kon optreden om de vervreemding van het leen te bevestigen. Tock, Une 

chancellerie épiscopale, 199-205. Ook de bisschop van Doornik vaardigde in zijn naam dergelijke oorkonden uit. 

Zie bijvoorbeeld DiBe ID 18188 dd. 1227 waarin Walter, bisschop van Doornik, tamquam episcopus loci bevestigt 

dat de verkoop aan de abdij van Sint-Bertijns van een tiende die door een lokale particulier in leen werd gehouden 
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betrof moest de leenheer zijn toestemming geven, omdat de leenoverdracht een defeodalisering 

inhield.11 Ging het om een achterleen, dan dienden alle leenheren van het leen, van de laagste 

tot de hoogste rang, hun toestemming te geven.12 

Het behoeft geen verwondering dat de bestemmelingen van de oorkonden uit deze groepen 

overwegend religieuze en caritatieve instellingen in Vlaanderen en Henegouwen betreffen. Het 

begunstigen van kerkelijke instellingen vormde reeds vanaf de twaalfde eeuw een constante in 

de grafelijke politiek.13 Bovendien was de overlevingskans van dergelijke akten veel groter, 

omdat religieuze archieven – zeker voor wat de hoge middeleeuwen betreft –  vaak beter waren 

georganiseerd en met meer zorg werden bewaard en beheerd dan wereldlijke archieven.14 

De manier waarop een persoon of instelling in het bezit werd gesteld van een eigendom of 

recht is in de grafelijke oorkonden zeer stereotiep verwoord. Meestal gaat het om een in de 

verleden tijd vervoegd werkwoord dat ‘schenken’ (dare), ‘overdragen’ (conferre), ‘afstaan’ of 

‘toestaan’ (concedere) betekent, in combinatie met een woord of uitdrukking die het 

eeuwigdurende karakter (in perpetuum) van de gift of inbezitstelling weergeeft.15 

 

 

Groep 1: Dare in perpetuam elemosinam en elemosinam intuitu 

 

Groep 1a: dare in perpetuam elemosinam 

De lijst van oorkonden waarin de formulering dare in perpetuam elemosinam voorkomt werd 

opgeroepen door de opeenvolgende selecties perpetuam [5] elemosinam + dedi* (dedi of 

dedimus), waarbij het hoofdwerkwoord dare op maximum tien woorden afstand mocht 

voorkomen van het substantief elemosina, om het geheel als één uitdrukking te kunnen 

beschouwen.16 Tijdens de periode 1191-1244 komt deze selectie 61 maal voor, waarvan in meer 

dan de helft van de gevallen (36 maal) in de oorkonden van de graven van Vlaanderen en 

                                                        

 

 
van de graaf van Vlaanderen wettelijk was verlopen. De bisschop voegt er echter wel aan toe dat de verkoper het 

volledige bedrag van het verkochte goed pas zou ontvangen op het moment dat hij de grafelijke toestemming had 

verkregen voor de verkoop.  
11 Over defeodalisering ten gevolge van een schenking in elemosinam (aalmoes) aan kerkelijke instellingen, zie 

Heirbaut, Over heren, vazallen en graven, 321-325. 
12 Heirbaut, Over lenen en families, 142-144 en ‘De procedure tot overdracht’, 39-40.  
13 Tijdens de regering van gravin Johanna van Constantinopel waren het voornamelijk cisterciënzerinnen kloosters 

die werden begunstigd. Ook de begijnenbeweging in Vlaanderen werd door haar gestimuleerd. De Paermentier, 

Schrift in dienst van de macht, I, 45-47. 
14 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 22. 
15 Ter vergelijking: de uitdrukking dare in elemosinam (voorbeeldselectie dedi [10] elemosinam) gaf een te brede 

uitkomst, waarbij de selectie op 101 maal slechts 37 maal voorkwam in de grafelijke oorkonden. Uit de toevoeging 

van het woord perpetuus in de selectie werd de kanselarijvoorkeur veel duidelijker.  
16 Een overzicht van de soorten selecties die ten behoeve van deze dictaatanalyse in de Thesaurus 

Diplomaticus/Diplomata Belgica-database zijn uitgevoerd wordt geboden in De Paermentier, Schrift in dienst van 

de macht, I, 76-81.  
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Henegouwen.17 Van de 36 maal komt de uitdrukking 18 maal voor in de grafelijke oorkonden 

van Boudewijn V/VIII en Boudewijn VI/IX voor Vlaanderen. In 12 gevallen gaat het daarbij 

om een kanselarijoorkonde,18 zes andere grafelijke oorkonden zijn door Walter Prevenier als 

destinatarisdocument geklasseerd.19 De werkwoordgroep werd courant gebruikt in de grafelijke 

kanselarij tijdens de regering van Boudewijn VI/IX, zij het in Vlaanderen beduidend meer dan 

in Henegouwen. Ze blijft na diens vertrek naar het Oosten in 1202 achterwege en duikt tussen 

1216 en 1236 terug regelmatig op in de oorkonden van gravin Johanna.  

Behalve de 12 kanselarijoorkonden die door Walter Prevenier reeds zijn geïdentificeerd, zijn 

er nog 11 andere grafelijke oorkonden die de uitdrukking dare in perpetuam elemosinam 

bevatten, en die voldoen aan de vooropgestelde criteria om als redactioneel kanselarijdocument 

te kunnen worden beschouwd. Naast de uitdrukking die het vertrekpunt vormt voor deze groep, 

bevatten deze 11 oorkonden zowel in hun dispositio als in hun protocollaire tekstgedeelte 

immers elk nog minstens drie andere woordgroepen en uitdrukkingen die karakteristiek zijn 

voor de grafelijke oorkonden. Hierna volgt een chronologisch overzicht van de 23 

kanselarijoorkonden uit groep 1a, gevolgd door een bespreking van hun overige karakteristieke 

dictaatcomponenten. 

Overzicht van de 23 kanselarijoorkonden (12 Pr. + 11 ‘nieuwe’) uit groep 1a: 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

2254 (Pr. 5) 1192-10-99 Boudewijn V/VIII en Margareta AB Papinglo 

303 (Pr. 60) 1197-03-17 Boudewijn VI/IX AB Eekhout (Brugge) 

355 (Pr. 83) 1198-02-09 Boudewijn VI/IX AB Eekhout (Brugge) 

2793  1198-11-06 Boudewijn VI/IX AB Cambron 

-> DISP: dare in perpetuam elemosinam (groep 1a); integre et libere (groep 1a); in 

(perpetuam) elemosinam assignavi (groep 1a); libere et pacifice (...) possidendum (groep 

5a); (in) perpetuam elemosinam (...) concedere (groep 3);  

-> PROT: sigilli mei appositione et testium subscriptione (...) (confirmavi, confirmare 

decrevi, roborari decrevi) (groep 1a) 

388 (Pr. 117) 1199-12-04 (a.q.) Boudewijn VI/IX PO Kortrijk  

392 (Pr. 119) 1199-12-04 Boudewijn VI/IX en Maria PO Kortrijk 

                                                        

 

 
17 Hierna verkort weergegeven als ‘de grafelijke oorkonden’, tenzij anders vermeld. 
18 Prevenier, De oorkonden, I, nr. 5 aan de abdij van Papinglo (dd. 1192), nrs. 60 en 83 aan de abdij van Eekhout 

in Brugge (dd. 1197 en 1198), nrs. 117 (dd. 1199), 119 (dd. 1199) en 197 (dd. 1202) aan de grafelijke kapel in 

Kortrijk, nr. 122 aan de St-Baafsabdij (dd. 1199), nr. 154 aan de abdij van Blendecques (dd. 1200), nr. 199 aan de 

abdij van Mesen (dd. 1202), nr. 200 aan de abdij van Nonnenbosse (dd. 1202), nr. 238 aan het O.L.V.-hospitaal in 

Oudenaarde (dd. 1202), en nr. 244 aan de baljuws van Bergen (dd. 1202).  
19 Prevenier, De oorkonden, I, nrs. 50, 51 (1196) en 130 (1200) aan de abdij van Ten Duinen, nrs. 29 en 49 aan de 

abdij van Ninove (1196), en nr. 179 aan de abdij van Geraardsbergen (1201). Ook in de hierna volgende 

determinatiegroepen 1a tot 29 zullen de door Prevenier geïdentificeerde kanselarijoorkonden op deze wijze worden 

weergegeven.  
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395 (Pr. 122) 1199-12-24 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB St-Baafs (Gent) 

425 (Pr. 154) 1200-12-27 (n.s.) Boudewijn VI/IX AB Blendecques 

13187 (Pr. 199)  1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Mesen 

13198 (Pr. 200) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Nonnenbosse  

13194 (Pr. 197) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX PO Kortrijk 

13223 (Pr. 238) 1202-04-19 Boudewijn VI/IX HO Oudenaarde (O.L.V.) 

25173 (Pr. 244) 1202-04-30 (a.q.) Boudewijn VI/IX XX baljuws van Bergen 

13210 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Salzinnes 

-> DISP: dare in perpetuam elemosinam (groep 1a); singulis annis (...) accipiendum 

(groep 10a); karissimus (groep 22e) 

-> PROT: (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) munitam 

(COR) (groep 1a) 

15553 1216-05-28 Johanna AB Nonnenbosse 

-> DISP: dare in perpetuam elemosinam (groep 1a); divini amoris intuitu (groep 18i); pro 

salute anime mee (groep 18c) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

16110 1219-02-26 (n.s.) Johanna AB Zonnebeke 

-> DISP: dare in perpetuam elemosinam (groep 1a); divini amoris intuitu (groep 18i); pro 

salute anime mee (groep 18c); in manus meas (...) resignavi (groep 1a); fidelis meus 

(groep 1a) 

-> COMB PROT: omnibus notum faci(-o, -mus) tam presentibus quam futuris (NOT + 

ADR) (groep 1a) 

16172 1219-06-28 Johanna AB Ten Duinen 

-> DISP: dare in perpetuam elemosinam (groep 1a);  in (perpetuam) elemosinam 

assignavi (groep 1a); precipio (...) districte (groep 1a) 

-> COMB PROT: notum fieri vol(-o, -umus) omnibus (...) futuris (...) presentibus (NOT + 

ADR) (groep 1a) 

26225 1221-01-29 (n.s.) Johanna AB Brugge – St-Andries 

-> DISP: dare in perpetuam elemosinam (groep 1a);  in manus meas (...) resignavi (groep 

1a); fidelis meus (groep 1a); karissimus (groep 22e) 

-> PROT: Ut hoc factum meum (...) (groep 1a); (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) 

sigilli mei appensione (...) munitam (COR) (groep 1a) 

17330 1224-11-99 Johanna AB Nonnenbosse  

-> DISP: dare in perpetuam elemosinam (groep 1a); liberaliter et benigne (groep 28b); 

allecium (siccorum) (groep 1a) 

-> COMB PROT: omnibus notum faci(-o, -mus) tam presentibus quam futuris (NOT + 

ADR) (groep 1a) 
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28164 1228-07-07 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> DISP: dare in perpetuam elemosinam (groep 1a); dilectus et fidelis (meus, noster, suis, 

clericus) (groep 22a) 

(de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); concedere (…) in perpetuam 

elemosinam (groep 3); dedi(mus) et concessi(mus) (groep 4b); libere et pacifice (...) 

possidendum (groep 5a) 

-> PROT: quod ut perpetui roboris obtineat firmitatem (COR) (groep 1a); (...) presentem 

paginam sigillis nostris duximus roborandam (groep 1a) 

28298 1233-12-99 Johanna AB Marquette 

-> DISP: dare in perpetuam elemosinam (groep 1a); (illustris et) karissimus dominus (et, 

ac) maritus (meus, noster) (groep 17c); presentium testimonio litterarum (groep 23a); 

fundare (groep 16c); (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b) 

-> PROT: / 

19788 1234-05-99 Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> DISP: dare in perpetuam elemosinam (groep 1a); (illustris et) karissimus dominus (et, 

ac) maritus (meus, noster) (groep 17c); concedere (…) in perpetuam elemosinam (groep 3) 

-> PROT: In cuius rei testimonium presentem paginam sigill(-i, -orum) (mei, nostri, -orum) 

munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 1a)  

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra (ADR 

+ NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

20212 1236-01-99 Johanna AB Ten Duinen 

-> DISP: dare in perpetuam elemosinam (groep 1a); in (perpetuam) elemosinam assignavi 

(groep 1a); precipio (...) districte (groep 1a);  

-> COMB PROT: notum fieri vol(-o, -umus) omnibus (...) futuris (...) presentibus (NOT + 

ADR) (groep 1a) 

Bespreking van de overige karakteristieke dictaatcomponenten van de 11 ‘nieuwe’ 

kanselarijstukken uit groep 1a: 

In de uitdrukking dare in perpetuam elemosinam is het werkwoord dare in de grafelijke 

oorkonden vaak vergezeld van andere werkwoorden als concedere en assignare, die inhoudelijk 

min of meer dezelfde betekenis hebben. Omdat dergelijke doublures vaak dominant aanwezig 

zijn in grafelijke oorkonden die aan alle vooropgestelde criteria voldoen,20 mogen ze als een 

kanselarijstijl worden erkend. Niet enkel het doubleren van werkwoordgroepen blijkt 

                                                        

 

 
20 Sommige werkwoordvariaties binnen de uitdrukking dare in perpetuam elemosinam vormen het vertrekpunt 

voor andere determinatiegroepen (cf. groep 2: conferre in perpetuam elemosinam, en groep 3: concedere in 

perpetuam elemosinam). 
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karakteristiek voor de grafelijke kanselarij,21 verder zal blijken dat ook bijwoorden,22 

adjectieven en substantieven vaak worden gecombineerd om de inhoud wat meer kracht bij te 

zetten, of omdat een dergelijke stijl in de kanselarij als modern en origineel werd aanzien.  

In vijf van de 11 ‘nieuwe’ kanselarijoorkonden uit groep 1a komt eendergelijke  

werkwoordcombinatie voor, namelijk aan de abij van Cambron (1198) (assignare, dare et 

concedere in perpetuam elemosinam), aan de abdij van Ten Duinen (1219 en 1236) (dare et 

assignare in perpetuam elemosinam) en aan de kloosters van Marquette (1228) en Flines (1234) 

(dare et concedere in perpetuam elemosinam). De selectie perpetuam [5] elemosinam + 

assignavi, binnen groep 1a te zien in de grafelijke akte voor Cambron, is overtuigend aanwezig 

in de grafelijke oorkonden tijdens de regeringen van Boudewijn VI/IX en van Johanna van 

Constantinopel. Op de 15 maal dat ze  tussen 1196 en 1239 voorkomt, is ze tien maal te zien in 

grafelijke oorkonden voor Vlaanderen en/of Henegouwen. Ter vergelijking, de uitdrukking 

komt tussen 1199 en 1239 ook negen maal voor met het werkwoord tradere,23 maar omdat deze 

formulering binnen het totaal van negen oorkonden even vaak voorkomt in de grafelijke akten 

als in akten van andere oorkonders bestemd voor de abdij van Cambron, werd ze voor dit 

onderzoek niet als karakteristieke formule weerhouden. De werkwoordgroep concedere in 

perpetuam elemosinam vormt het vertrekpunt voor determinatiegroep 3 en wordt verderop 

besproken.  

De oorkonden van gravin Johanna voor de abdijen van Zonnebeke (1219) en Brugge (St-

Andries) (1221) bevatten verder nog een verwijzing naar de afstand van het leen door de vazal 

aan zijn leenheer vooraleer het aan de nieuwe verwerver werd geschonken (renunciatie).24 In 

sommige grafelijke oorkonden, waaronder deze bestemd voor de abdijen van Zonnebeke en St-

Andries, wordt dit verwoord als in manus meas (...) resignare.25 De selectie in manus meas + 

resignav* komt in de grafelijke oorkonden tussen 1197 en 1226 17 maal voor op een totaal van 

62 maal binnen de periode 1191-1244. Van die 17 maal is ze reeds vijf maal te zien in een 

                                                        

 

 
21 Een ander voorbeeld doet zich voor binnen het thema ‘kwijtscheldingen’ (zie verder bij determinatiegroep 10b: 

quitare et quitus clamare). Ook in grafelijke mandamenten die verder in dit betoog louter op basis van het 

dictaatonderzoek als redactionele kanselarijdocumenten zullen worden geïdentificeerd, treft men dergelijke 

werkwoordcombinaties aan: mando et precipio, mandamus et volumus enzovoort. Zie determinatiegroep 12: 

‘mandamenten’.  
22 Bijvoorbeeld: liberaliter et benigne (uitgangspunt determinatiegroep 28b), quiete et pacifice (startpunt 

determinatiegroep 5c), dilectus et fidelis (uitgangspunt determinatiegroep 22a). 
23 Op basis van de selectie perpetuam [5] elemosinam + tradidi.  
24 Heirbaut, ‘De procedure tot overdracht van onroerende goederen’, 47. Zie ook Opsommer, ‘Enkele aspecten van 

het leenrecht’, 85-98, 94.  
25 Nog vaker wordt de leenafstand in de grafelijke oorkonden weergegeven met de specifieke werkwoorden 

werpire en effestucare. Deze werkwoorden vormen het vertrekpunt voor determinatiegroep 7a en zullen daar meer 

in detail worden besproken. 
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kanselarijstuk van Boudewijn VI/IX voor Vlaanderen.26 Hoewel de woordcombinatie ook 

meerdere keren voorkomt in niet-grafelijke oorkonden bestemd voor de abdijen van St-Maarten 

in Doornik (6 maal), Zonnebeke (5 maal), Ename (6 maal) en Nonnenbosse (5 maal), vormen 

de grafelijke oorkonden binnen deze selectie toch de grootste homogene groep.  

Nog een uitdrukking uit de leenrechtelijke context die kan worden beschouwd als 

karakteristiek voor de grafelijke oorkonden uit de periode 1191-1244 is (de/a) me/nobis tenere 

in feodum, een referentie van de leenheer of –vrouw waarvan de oorkonde uitgaat naar het goed 

dat van hem of haar in leen werd gehouden. In deze groep 1a komt ze enkel voor in de twee 

oorkonden van gravin Johanna voor de abdij van Marquette (1228 en 1233), maar in het 

algemeen blijkt deze formulering tijdens de regering van Johanna veelvuldig voor te komen in 

de grafelijke oorkonden. Deze woordgroep vormt het onderwerp van determinatiegroep 7b, 

waar ze meer in detail wordt toegelicht.  

Twee oorkonden uit determinatiegroep 1a laten in hun dictaat een voor de grafelijke akten 

karakteristieke woordgroep of formulering zien die iets zegt over de inhoud van de schenking 

of de manier waarop ze in ontvangst kan worden genomen. In de oorkonde van Johanna aan de 

abdij van Nonnenbosse (1224) gaat het om een schenking van 2.000 droge haringen (allecium 

siccorum); de akte van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Salzinnes in Namen  (1202) 

vermeldt waar de aan de instelling geschonken graangewassen jaarlijks kunnen worden 

ontvangen (singulis annis (...) accipiendum). Het schenken van haringen (allecium) gebeurt 

tussen 1191 en 1241 wel meer, maar gedroogde (of gerookte) haringen worden op één 

uitzondering na enkel gespecifieerd in de grafelijke oorkonden die het onderwerp vormen van 

deze studie.27 De selectie allec* + [5] sic* geeft 6 oorkonden die tussen 1224 en 1233 zijn 

uitgevaardigd als resultaat. In vijf van deze zes gevallen betreft het een grafelijke oorkonde. De 

woordgroep singulis annis accipiendum, een variant van de iets minder gebruikelijke, maar 

voor de grafelijke oorkonden even karakteristieke formulering singulis annis capiendum, valt 

onder themacluster 10: ‘woord(groep)en en uitdrukkingen uit de financiële sfeer’, en wordt daar 

aan de hand van het selectieoverzicht verduidelijkt (groep 10a).   

De overige woordcombinaties en formuleringen uit het dispositieve tekstgedeelte van de  

oorkonden uit groep 1a, die elk op zich binnen de gestelde termini het vaakst opduiken in de 

                                                        

 

 
26 Namelijk in Prevenier, De oorkonden, nrs. 60 voor de abdij van Eekhout (Brugge), nr. 148 voor de abdij van 

Ename, nr. 149 voor de abdij van Foigny, nr. 178 voor de abdij van Nonnenbosse en nr. 289 voor het St-

Pieterskapittel in Rijsel. 
27 De uitzondering betreft een oorkonde van de bisschop van Terwaan aan de abdij van Licques (Boulogne) (1224) 

(DiBe ID 17179). Vanaf de twaalfde eeuw werd de haringvisserij belangrijker in Vlaanderen, en maakte de vis 

deel uit van het dagelijkse voedselpatroon in abdijen, zeker in tijden van vasten. Naast de haringtiend die sommige 

abdijen in Kust-Vlaanderen hieven, waarbij de vissers hen een tiende van hun vangst moesten afstaan, verleende 

ook de graaf zogenaamde ‘haringrenten’, die door de grafelijke tolkantoren aan de Kust werden uitgekeerd aan 

meerdere abdijen om hun voedselvoorraad te garanderen. Degryse, ‘Vlaanderens haringvisscherij in de 

middeleeuwen’, 193-194. Zie van dezelfde auteur ook ‘La navigation maritime et le tonlieu comtal à Gravelines 

(1100-1330)’, 141-160.  
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grafelijke oorkonden, concentreren zich rond vijf thema’s, te weten karakteristieke combinaties 

van bijwoorden, emotioneel geladen adjectieven of expressies die verwijzen naar een onderdaan 

of een lid van de grafelijke familie, uitingen van vroomheid die het motief vormen voor de 

actio, werkwoorden (al dan niet met een bevelende toon) en allusies op de oorkonde als 

schriftelijk bewijs van de rechtshandeling.  

De bijwoordcombinaties liberaliter et benigne en integre et libere, binnen deze groep 

repectievelijk te zien in de oorkonde van Johanna voor Nonnenbosse (1224) en deze van 

Boudewijn VI/IX voor de abdij van Cambron (1198), zijn vaak op te merken in de nabijheid 

van een hoofdwerkwoord dat refereert aan een schenking of een leenafstand ten voordele van 

de destinataris van de betreffende oorkonde. Liberaliter et benigne is het onderwerp van groep 

28b en wordt hier bijgevolg slechts kort aangehaald. De samenvoeging integre et libere komt 

tussen 1195 en 1242 in totaal 37 maal voor, waarvan zeven maal in een grafelijke oorkonde.28 

Dat ze in de overzichtslijst van deze selectie ook zes maal te zien is in oorkonden gericht aan 

de abdij van St-Maarten in Doornik vormt geen bezwaar voor haar klassering als potentiële 

kanselarijformule, en wel om verschillende redenen die tevens als bewijs a contrario kunnen 

gelden. Vooreerst blijven de grafelijke oorkonden binnen deze selectie nog steeds de grootste 

homogene groep. Voorts is geen enkele van de grafelijke akten die deze selectie bevat gericht 

aan de abdij van St-Maarten. Er is dus wat deze destinataris betreft geen reden tot argwaan om 

de grafelijke oorkonden te verdenken van een destinatarisherkomst uit Doornik. Bovendien 

blijkt uit een kanselarijoorkonde van Boudewijn VI/IX voor Fontevrault (1201) dat de 

bijwoordcombinatie reeds was gekend én toegepast in de grafelijke kanselarij.29 Ten slotte 

wordt in Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 5 aangetoond dat Doornik één van de vermoedelijke 

rekruteringscentra was voor grafelijk kanselarijpersoneel.30 De rekrutanten brachten hun kennis 

en ervaring mee naar hun nieuwe grafelijke omgeving, en pasten deze in de praktijk verder toe. 

In dit opzicht is het dus aannemelijk dat een uitdrukking veelvuldig kan voorkomen in een 

Doornikse kerkelijke instelling, en vanaf een gegeven moment ook (tegelijk) in de grafelijke 

oorkonden kan opduiken.  

In het verlengde van de reeds gekende doublures van bijwoorden bevat de oorkonde van 

Ferrand en Johanna voor het Marquetteklooster (1228) nog de verwoording libere et pacifice 

possidendum, een tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw frequent gebruikte 

stijluitdrukking die verder het uitgangspunt vormt van determinatiegroep 5a.   

                                                        

 

 
28 Met name in DiBe ID 331 dd. 1195 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van St-Bertijns, DiBe ID 2793 dd. 1198 

van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Cambron, DiBe ID 2939 dd. 1198 van Boudewijn VI/IX voor de abdij 

van St-Denis-en-Broqueroie, DiBe ID 13079 dd. 1201 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Fontevrault, DiBe 

ID 13296 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor de hospitaalridders van Fresnoy, DiBe ID 15994 dd. 1218 van 

Johanna voor de stad Seclin en DiBe ID 28220 dd. 1236 van Johanna voor het klooster van Marquette. 
29 Prevenier, De oorkonden, nr. 167.  
30 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 102-103, 276-278.  
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Emotioneel geladen expressies waarmee door de graaf of gravin naar een onderdaan of 

familielid wordt verwezen komen binnen groep 1a voor in de grafelijke oorkonden voor 

Salzinnes (1202) (karissima consors mea), Zonnebeke (1219) (fidelis meus), Ten Duinen (1219 

en 1236) (fidelis meus), St-Andries in Brugge (1221) (karissimus en fidelis meis), Marquette 

(1228) (dilectus et fidelis noster)31, Marquette (1233) en Flines (1234) (karissimus dominus et 

maritus (meus)).32 De eerste uitdrukking karissima consors mea komt tussen 1202 en 1205 

exclusief voor in zes grafelijke oorkonden, en bovendien enkel in deze van Boudewijn VI/IX. 

De echtgenote waar liefkozend naar wordt verwezen is dus telkens gravin Maria van 

Champagne. Dat drie van deze zes oorkonden voor Vlaanderen redactioneel reeds eerder zijn 

toegewezen aan de grafelijke kanselarij vormt een extra argument om deze expressie als een 

kanselarijformulering te beschouwen.33 Ter vergelijking en ter illustratie van de creativiteit en 

variatie die binnen de kanselarij werden gehanteerd, tonen twee kanselarijoorkonden van 

Boudewijn VI/IX aan dat ook de bewoording illustris consors mea werd gebruikt om de graaf 

naar zijn echtgenote te laten verwijzen.34 Eveneens ter vergelijking met karissima consors mea: 

karissima uxor mea/nostra blijkt nog couranter tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw. 

Omdat geen enkele oorkonde uit groep 1a deze uitdrukking bevat, zal deze woordgroep niet 

hier maar verder worden toegelicht.35 Niet enkel de huwelijkspartners, ook getrouwe vazallen 

worden op een karakteristieke wijze voorgesteld in de grafelijke oorkonden, meer bepaald als 

fidelis meus. Hoewel deze omschrijving tijdens dezelfde periode ook in andere redactiecentra 

binnen onze gewesten wordt gehanteerd, blijken de grafelijke oorkonden voor Vlaanderen en 

Henegouwen er toch opvallend bovenuit te steken. Van de 168 maal dat deze aanduiding 

voorkomt, is ze in 90 grafelijke oorkonden voor Vlaanderen en Henegouwen te zien, en is er 

zowel tijdens de regering van de graven Boudewijn V/VIII en VI/IX als tijdens het bewind van 

gravin Johanna gebruik van gemaakt. Binnen deze groep van 90 grafelijke oorkonden bevinden 

zich overigens reeds 17 bewezen kanselarijoorkonden voor Vlaanderen.36 Wanneer de affectie 

en waardering van de territoriale vorsten van Vlaanderen en Henegouwen ten aanzien van hun 

                                                        

 

 
31 Deze woordgroep wordt verder besproken als uitgangspunt van determinatiegroep 22a. 
32 Karissimus dominus et maritus (meus) vormt het onderwerp van determinatiegroep 17c. 
33 Prevenier, De oorkonden, nr. 197 aan de grafelijke kapel in Kortrijk (1202), nr. 204 aan de abdij van Thenailles 

(1202), en nr. 286 aan de Franse koning Filips Augustus (1205).  
34 De uitdrukking komt enkel in 1202 voor en is drie maal exclusief te zien in de oorkonden van graaf Boudewijn 

VI/IX. Twee daarvan, namelijk Prevenier, De oorkonden, nrs. 233 en 234, zijn gericht aan de grafelijke kapel in 

Kortrijk en werden beide in de kanselarij geredigeerd.  
35 Zie determinatiegroep 17d.  
36 Prevenier, De oorkonden, nr. 63 voor de abdij van St-Thierry in Reims (1197), nr. 105 voor het St-Veerlekapittel 

in Gent (1199), nr. 144 voor een lokale heer genaamd Lambert de Templo (1200), nr. 146 voor de Tempeliers 

(1200), nr. 147 voor de abdij van Bohéries (1200), nr. 135 voor de abdij van St-Augustus in Terwaan (1200), nr. 

184 voor Lietnodus van Gent (1201), nr. 211 voor Rijsel (1202), nr. 207 voor Gent (1202), nr. 205 voor Aire 

(1202), nr. 208 voor Ieper (1202), nr. 209 voor Kortrijk (1202), nr. 233 voor de grafelijke kapel in Kortrijk (1202), 

nr. 234 voor de bruggraaf van Maldegem (1202), nr. 239 voor het kapittel van Harelbeke (1202), nr. 240 voor het 

St-Donaaskapittel in Brugge (vermoedelijk 1202) en nr. 210 voor Oudenaarde (1202). 
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geliefde familieleden en onderdanen in de grafelijke oorkonden werd benadrukt, blijkt er een 

zeer prominente voorkeur te hebben bestaan voor het adjectief karissimus. Een voorbeeld 

hiervan is binnen determinatiegroep 1a te zien in de oorkonde van Johanna voor het 

Marquetteklooster (1233). Op de 383 maal dat het woord voorkomt binnen de onderzochte 

periode, is ze in bijna de helft van de gevallen gebruikt in de oorkonden van de graven van 

Vlaanderen en Henegouwen. Omdat aan de hand van dit bijvoeglijke naamwoord veel nieuwe 

kanselarijoorkonden kunnen worden gegroepeerd, vormt het het onderwerp van de 

afzonderlijke determinatiegroep 22e. 

Binnen groep 1a laten sommige oorkonden binnen hun karakteristieke woordgroepen ook een 

vroomheidsformule zien, zoals de oorkonden van Johanna aan de abdijen van Zonnebeke 

(1219) (divine amoris intuitu en pro salute anime mee), Nonnenbosse (1216) (divine amoris 

intuitu en pro salute anime mee),  Nonnenbosse (1224)  (pro salute anime mee) en Marquette 

(1233) (pro salute anime mee), en deze van Boudewijn VI/IX voor Salzinnes (1202) (pro salute 

anime mee). Beide formuleringen zijn karakteristiek voor de grafelijke oorkonden en komen 

uitgebreid aan bod bij de behandeling van het thema ‘(vrome) motieven voor oorkonding - 

vroomheidsformules’, dat zich buigt over expressies die verband houden met vroomheid en 

religieuze overtuiging.37   

In de twee oorkonden voor Ten Duinen (1219 en 1236) is een mandament-clausule opgenomen 

(precipio districte, selectie precipio [5] disctricte) die het frequentst opduikt in de grafelijke 

oorkonden.38 In beide oorkonden worden aan het eind van het dispositio de baljuws van Veurne 

aangespoord erop toe te zien dat de nieuw verworven rechten en vrijheden van de abdij 

gerespecteerd blijven. De oorkonde van Johanna voor Marquette (1233) maakt verder ook 

melding van het werkwoord fundare, dat verder in groep 16c zal worden toegelicht. In deze 

zelfde oorkonde wordt met presentium testimonio litterarum39 ten slotte nog een allusie 

gemaakt op het belang van de oorkonde als schriftelijk bewijs van een rechtshandeling.  

Los van de woordgroepen, -combinaties en uitdrukkingen uit het dispositieve tekstgedeelte 

bevatten de oorkonden uit groep 1a elk ook karakteristieke protocolformules die bijdragen tot 

hun determinatie als redactioneel kanselarijproduct. Voor de redactie van vier oorkonden uit 

deze groep werd gebruik gemaakt van bestaande en wijd verspreide notificatio’s en adressen 

die op zich niet karakteristiek zijn voor de grafelijke oorkonden, maar waarvan de combinatie 

hen wel typeerde. Zo leest men in de oorkonden van gravin Johanna aan Zonnebeke (1219) en 

Nonnenbosse (1224) het met elkaar verweven omnibus notum faci(mus) tam presentibus quam 

                                                        

 

 
37 De uitdrukking divine amoris intuitu wordt behandeld in groep 18i, het vroomheidsmotief pro salute anime mee 

in groep 18c.  
38 De grafelijke oorkonden waarin deze werkwoordgroep te lezen valt maken de helft uit (4 maal) van het totale 

aantal oorkonden (8) binnen de periode 1191-1244. 
39 Deze karakteristieke expressie wordt verder geduid in determinatiegroep 23a. 
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futuris.40 Het adres waarbij de oorkonder zich richt tot iedereen uit het heden en uit de toekomst 

(omnibus tam presentibus quam futuris) is in uiteenlopende milieus zeer gebruikelijk tijdens 

het genoemde tijdsbestek, maar de combinatie met de notificatio-formule notum faci(mus), 

waarbij de eigenlijke kennisgeving is tussengevoegd, is exclusief te vinden in 7 grafelijke 

oorkonden gedateerd tussen 1219 en 1227.41 Dat deze formulering na 1227 niet meer wordt 

gebruikt doet het vermoeden rijzen dat ze onder impuls van Walter van Kortrijk, die tot zijn 

dood in 1226 prothonotarius van Vlaanderen was, werd toegepast.42 Een andere karakteristieke 

combinatie van de twee protocolformules adres en notificatio, binnen groep 1a te zien in de 

grafelijke oorkonden voor Ten Duinen (1219 en 1236), bestaat uit varianten van notum fieri 

vol(-o, -umus) omnibus tam futuris quam presentibus.43 Deze protocolcombinatie komt in 

meerdere varianten voor, maar is hoe dan ook karakteristiek voor de grafelijke oorkonden, in 

het bijzonder deze bestemd voor Vlaanderen.44  De varianten situeren zich specifiek in het 

adresgedeelte van de formule en kunnen een omgekeerde woordvolgorde van presentibus en 

futuris betreffen,45 de aan- of afwezigheid van zegswijzen als tam (...) quam,46 of de toevoeging 

van de voegwoorden et en ac.47 Notum fieri vol(-o, -umus) omnibus tam futuris quam 

presentibus komt bovendien ook voor in drie grafelijke oorkonden die door Walter Prevenier 

reeds zijn toegewezen aan de kanselarij.48 Andere combinaties van protocolformules die in de 

                                                        

 

 
40 Om zowel de enkelvouds- als de meervoudsvorm van de werkwoordvervoeging in de selectie op te nemen, werd 

het werkwoord facere in de Thesaurus Diplomaticus gelanceerd als faci*.  
41 In zes oorkonden op naam van Johanna (DiBe ID 16110 dd. 1219 voor de abdij van Zonnebeke, DiBe ID 16218 

dd. 1219 voor het O.L.V.-kapittel in Kortrijk, DiBe ID 26226 dd. 1221 voor de abdij van St-Andries in Brugge, 

DiBe ID 27710 dd. 1223 voor de hertog van Limburg, DiBe ID 17330 dd. 1224 voor de abdij van Nonnenbosse 

en DiBe ID 28159 dd. 1224 voor de abdij van Aywières) en in één oorkonde uitgevaardigd door Ferrand en Johanna 

(DiBe ID 28161 dd. 1227 voor de abdij van Aywières). Naast de twee akten uit groep 1a voldoen er uit deze 

opsomming nog twee aan de voorwaarden om als stellig kanselarijstuk te kunnen worden gedefinieerd, nl. DiBe 

ID 16218 (zie determinatiegroep 18d) en DiBe ID 26226 (zie determinatiegroep 3).  
42 Over Walter van Kortrijk, zie Strubbe, Egidius van Breedene, 44-45. In Paragraaf 5.2: ‘De clerici comitis – 

Walter van Kortrijk’ wordt verder ingegaan op deze hypothese en zal ze aan de hand van andere voorbeelden 

worden gestaafd. De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 257-260.  
43 Teneinde zoveel mogelijk gebruikte varianten in de selectie op te nemen, werd de selectie verbreed tot notum 

fieri vol* omnibus + omnibus [5] futuris. 
44 Op de 14 maal dat deze notificatio-adrescombinatie binnen het gekende tijdsbestek voorkomt, is ze zes maal te 

zien in een grafelijke oorkonde, en twee maal in een akte van kanselier Geraard van de Elzas. De overzichtslijst 

bevat naast de grafelijke akten ook twee oorkonden die Filips van Namen tijdens zijn regentschap over de 

graafschappen Vlaanderen en Henegouwen heeft uitgevaardigd, namelijk voor de abdij van Vaucelles (DiBe ID 

14466 dd. 1210) en voor de abdij van St-Baafs in Gent (DiBe ID 14604 dd. 1211).  
45 Tam futuris quam presentibus in DiBe ID 13187, DiBe ID 25177 en DiBe ID 31592. (Tam) presentibus (quam, 

et, ac) futuris in DiBe ID 14466, DiBe ID 20212 voor Ten Duinen (1236, groep 1a) en DiBe ID 17324. 
46 Tam (...) quam in DiBe ID 13187, DiBe ID 25177, DiBe ID 31592, DiBe ID 14466 en DiBe ID 17324. 
47 Presentibus pariter et futuris in DiBe ID 16172 voor Ten Duinen (groep 1a); presentibus ac futuris in DiBe ID 

20212 voor Ten Duinen (groep 1a). 
48 Namelijk Prevenier, De oorkonden, nr. 199 voor de abdij van Mesen (1202), nr. 249 voor het kapittel van Aire 

(1202), en nr. 276 voor de abdij van Marchiennes (1204).  
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grafelijke oorkonden prominent aanwezig zijn, zijn binnen groep 1a te zien in de oorkonde van 

Johanna voor de abdij van Flines (1234). Zowel het adres omnibus presentes litteras 

inspecturis, gevolgd door de kennisgeving noverit universitas vestra49 als de combinatie van 

hetzelfde adres met de begroeting salutem50 is zeer kenmerkend voor de grafelijke oorkonden 

vanaf 1227-1228, en is zowel in grafelijke akten voor Vlaanderen als voor Henegouwen 

gebruikt. Omdat er nog protocollaire formules en dispositieve uitdrukkingen bestaan die vanaf 

dan zeer dominant voorkomen in de grafelijke oorkonden, zal hun bestaan in Hoofdstuk 5 

worden gelinkt aan de invloed van bepaalde hogere kanselarijmedewerkers, waaronder Egidius 

van Bredene.51 Dat deze adres-notificatio-salutatiocluster vóór 1228 vooral voorkomt in 

bisschoppelijke milieus, in het bijzonder deze van Terwaan en Doornik, kan een indicatie zijn 

voor het milieu waaruit de grafelijke kanselarijbeambten werden gerekruteerd, of op zijn minst 

voor de omgeving waaruit het kanselarijpersoneel zijn inspiratie haalde en het niveau dat ze 

zich vooropstelden voor hun eigen vocabularium of grammaticale constructies.52  

Het protocollaire gedeelte dat de meeste ‘verklikkers’ voor een kanselarijherkomst oplevert is 

de corroboratio. Op ontelbare manieren en met zin voor creativiteit worden tijdens de eerste 

helft van de dertiende eeuw in uiteenlopende redactiemilieus standvastigheidsformules en 

aankondigingen van de valideringstekens met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd. Een 

aantal onder hen zijn zeer kenmerkend voor de grafelijke kanselarij, of werden zelfs exclusief 

daar bedacht en gehanteerd. De valideringsformule (...) sigilli mei appositione et testium 

subscriptione (...) (confirmavi, confirmare decrevi, roborari decrevi) bijvoorbeeld, binnen 

groep 1a te zien in de oorkonde van Boudewijn VI/IX voor Cambron (1198), komt tussen 1196 

en 1202 zeven maal exclusief voor in oorkonden van hem of van zijn echtgenote gravin Maria, 

die op één uitzondering na alle zijn bestemd voor Henegouwen.53 De werkwoordgroepen die 

deze formulering afsluiten variëren onderling te sterk en zijn daarom niet opgenomen in de 

selectie.54 Eenzelfde selectie, waarbij het woord appositione is vervangen door de lichte 

                                                        

 

 
49 Op de 105 maal dat deze adres-notificatiocombinatie voorkomt tussen 1191 en 1244, is ze 39 maal te zien in de 

grafelijke oorkonden voor Vlaanderen en Henegouwen. Ze vormen daarmee de grootste homogene groep binnen 

deze selectie. 
50 Omnibus presentes litteras inspecturis, onmiddellijk gevolgd door de korte salutatio salutem, komt tussen 1191 

en 1244 op 300 maal 146 maal voor in de grafelijke oorkonden, en ook hier zeer regelmatig vanaf 1227. 
51 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 244-248. 
52 Het spreekt voor zich dat een dergelijke hypothese niet aan de hand van één voorbeeld kan worden geponeerd. 

Daarom wordt ze in Hoofdstuk 5 via andere voorbeelden die in dezelfde richting wijzen verder uitgewerkt. De 

Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 276-279. 
53 Naast de grafelijke oorkonde DiBe ID 2793 voor de abdij van Cambron (groep 1a) komt deze protocolformule 

nog voor in de oorkonden van graaf Boudewijn VI/IX  voor het kapittel van Ste-Waudru in Bergen (DiBe ID 2192 

en DiBe ID 2193 dd. 1196), voor de abdij van St-Denis-en-Broqueroie (DiBe ID 2938 dd. 1197), voor de abdij 

van Cambron (DiBe ID 2824 dd. 1198) en voor de hospitaalridders (DiBe ID 24727 dd. 1202). De uitzondering 

betreft een oorkonde uit 1202 van gravin Maria voor de abdij van Salzinnes in Namen (DiBe ID 13355).  
54 Volgende varianten van werkwoordgroepen komen na  (...) et testium subscriptione (...) voor in de oorkonden 

uit het selectieoverzicht: confirmari decrevi (DiBe ID 2192, DiBe ID 24727), roborari decrevi (DiBe ID 2938), 
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betekenisvariant appensione,55 levert overigens een interessante vergelijking op voor het andere 

bestuursgebied van de graaf. Het overwegend aantal Vlaamse grafelijke kanselarijoorkonden 

uit dit laatste selectieoverzicht leert namelijk dat in de Vlaamse grafelijke redactiecentra56 

tijdens dezelfde periode een manifeste voorkeur bestond voor de variant appensione.57  

Twee oorkonden uit groep 1a, met name deze van Boudewijn VI/IX voor Salzinnes (1202) en 

deze van Johanna voor de abdij van St-Andries in Brugge (1221), hebben de 

valideringsaankondiging (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) 

munitam gemeenschappelijk.58 Maar liefst 39 maal op een totaal van 41 komt deze afsluitende 

formulering voor in grafelijke oorkonden, zowel in deze van graaf Boudewijn VI/IX, van zijn 

broer Filips van Namen tijdens diens regentschap, als in de oorkonden van gravin Johanna. 

Opvallend is dat alle oorkonden van Boudewijn VI/IX die deze corroboratio-formule bevatten 

in hoofdzaak voor Vlaanderen zijn bestemd. Zij vertoonden ook op andere vlakken vormelijke 

verwantschappen, en konden door Walter Prevenier aldus als kanselarijdocumenten worden 

geïdentificeerd.59 Ook de oorkonden van gravin Johanna uit deze lijst zijn zonder uitzondering 

alle voor Vlaanderen bestemd, en dateren uit de periode dat Walter van Kortrijk zijn invloed 

kon laten gelden binnen de kanselarij. De corroboratio uit de oorkonde voor St-Andries in 

Brugge (1221) kent daarnaast nog de inleiding Ut hoc factum meum (...),60 die tijdens de 

bestudeerde periode niet zo vaak is toegepast (6 maal), maar niettemin binnen deze kleine 

selectie toch het vaakst opduikt in de grafelijke oorkonden (3 maal), daarbij telkens gericht aan 

                                                        

 

 

confirmavi (DiBe ID 2193), roboravi (DiBe ID 2793), corroborare dignum duxi (DiBe ID 2824) en dignum duxi 

munire (DiBe ID 13355). 
55 Appositione dient vertaald als ‘aanhechting, toevoeging’ van het grafelijke zegel aan de oorkonde, terwijl 

appensione meer alludeert op de wijze waarop het zegel is aangehecht (‘hangend’). Niermeyer, Mediae Latinitatis 

Lexicon Minus, 52. 
56 Prevenier, ‘La chancellerie dans le cadre européen’, 66-68.  
57 Van de 30 oorkonden (op een totaal van 54) van graaf Boudewijn VI/IX die in dit selectieoverzicht van de 

combinatie met ‘appensione’ te zien zijn, zijn er 20 bestemd voor Vlaanderen. Walter Prevenier heeft aangetoond 

dat ze alle 20 in de grafelijke kanselarij zijn geredigeerd. Prevenier, De oorkonden, nrs. 30 tot 32, nr. 63, nr. 116, 

nr. 135, nr. 141, nr. 144, nr. 160, nr. 162, nr. 165, nr. 197, nr. 200, nr. 205, nrs. 207 tot 209, nr. 211, nr. 238 en nr. 

297. In het vervolg van dit determinatiehoofdstuk zal aan de hand van andere corroboratioformules worden 

aangetoond dat de voorkeur voor de variant appensione ook tijdens de regering van gravin Johanna prominent 

aanwezig blijft in de kanselarij.  
58 De gecombineerde en verfijnende selecties geschiedden als volgt: paginam [10] munitam + contuli* + sigilli 

mei appensione.  
59 Prevenier, De oorkonden, nr. 101 voor Fervaques, nr. 135 voor de abdij van St-Augustusin in Terwaan, nr. 136 

voor de abdij van St-Winoksbergen, nr. 140 voor de stad Brugge, nr. 144 voor Lambertus de Templo, nr. 145 voor 

de abdij van Clairmarais, nr. 184 voor Lietnodus van Gent, nr. 187 Florent van St-Omaars, nrs. 196 tot 200, 

respectievelijk voor het leprozenhuis in Ieper, de grafelijke kapel in Kortrijk, de abdij van Mesen en de abdij van 

Nonnenbosse, nr. 202 voor de orde van Prémontré, nr. 203 voor Thomas van St-Omaars, nr. 204 voor de abdij van 

Thenailles, nr. 238 voor het hospitaal in Oudenaarde en nr. 297 van kanselier Geraard van de Elzas voor de abdij 

van Zonnebeke. 
60 In de oorkonde voor St-Andries in Brugge vervolgd door (....) in posterum stabile et firmum permaneat, (...). 
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een andere bestemmeling. Het corroboratiofragment scribi feci(mus), aanwezig in de oorkonde 

van Johanna voor de abdij van Nonnenbosse (1216), wordt verderop in groep 2 geduid.  

Verder bevatten twee oorkonden uit groep 1a een corroboratio waarvan beide delen, zowel de 

inleidende standvastigheidsformule als de aankondiging van de validering, zijn opgesteld in een 

jargon dat kenmerkend is voor de grafelijke oorkonden. Bij de oorkonde van Ferrand en 

Johanna voor het Marquetteklooster (1228) zijn de geldigheidsformule en de 

valideringsformule elk afzonderlijk zeer typerend. De inleidende zin quod ut perpetui roboris 

obtineat firmitatem komt zelfs exclusief voor in de grafelijke oorkonden van Ferrand en 

Johanna.61 Het vervolg, presentem paginam sigillis nostris duximus roborandam, valt in iets 

minder dan de helft van het totale aantal keren dat deze validering is toegepast te lezen in een 

grafelijke oorkonde.62 Als bijkomend argument pro toewijzing van dit protocolgedeelte aan de 

grafelijke kanselarij geldt dat deze validering in de selectielijst ook opduikt in drie oorkonden 

die afkomstig zijn van verscheidene oorkonders, maar telkens zijn gericht aan het St-

Donaaskapittel in Brugge,63 de vermoedelijke ‘hoofdzetel’ van de grafelijke administratie.64 

Volgens het determinatieschema dat in de methodologische inleiding werd besproken65 

betekent dit dat deze drie oorkonden naar alle waarschijnlijkheid een ‘destinataris’-product zijn 

en dus vermoedelijk ook in het St-Donaaskapittel zijn geredigeerd. De twijfel hieromtrent 

verdwijnt wanneer men de drie oorkonden nader onderzoekt op inhoud en vorm. Alledrie 

handelen ze over een inpandgave aan het kapittel door lokale adel van tienden gelegen in een 

parochie waarover de drie respectievelijke religieuze instellingen het patronaatsrecht 

uitoefenden, en alledrie de oorkondeteksten vertonen naast de corroboratio-validering ook 

andere opvallende vormelijke gelijkenissen. Dit vormt een extra aanwijzing dat de verwoording 

(...) presentem paginam sigillis nostris duximus roborandam was gekend in het St-

Donaaskapittel, en er niet alleen door het kanselarijpersoneel werd aangewend voor de 

grafelijke oorkonden, maar er ook voor ‘eigen gebruik’ zijn nut bewees.  

                                                        

 

 
61 De standvastigheidsformule zoals ze hier is verwoord blijkt enkel te zijn gebruikt in 1228 en komt zes maal voor 

in oorkonden van Ferrand en Johanna aan vier verschillende bestemmelingen in Vlaanderen: DiBe ID 18328 voor 

de abdij van Zoetendale, DiBe ID 18332 voor de O.L.V.-abdij van Boulogne, DiBe ID 27568 voor Egidius van 

Bredene, kanunnik in het St-Donaaskapittel in Brugge, en DiBe ID 28162, DiBe ID 28163 en DiBe ID 28164 voor 

het Marquetteklooster nabij Rijsel. In de hierna volgende determinatiegroepen zullen al deze grafelijke akten die 

de wenszin quod ut perpetui roboris obtineat firmitatem bevatten als redactionele kanselarijstukken kunnen 

worden geïdentificeerd. Zie verder in determinatiegroepen 4b, 7b, 10b en 18e.   
62 De selectie luidde presentem paginam sigil* nost* duxi* roborandam. Op de 18 maal kwam ze zeven maal voor 

in een oorkonde op naam van gravin Johanna samen met een van haar echtgenoten, Ferrand van Portugal of 

Thomas van Savoie. 
63 Namelijk DiBe ID 31484, uitgevaardigd in 1232 door de abt van de St-Pietersabdij in Gent, DiBe ID 31502 dd. 

1234 afkomstig van de abt van St-Bertijns in St-Omaars, en DiBe ID 31537 dd. 1237 op naam van het kapittel in 

Torhout. 
64 De Hemptinne, Prevenier en Vandermaesen, ‘La chancellerie’, 450. 
65 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 66-87. 
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De volledige corroboratio-formule In cuius rei testimonium presentem paginam sigill(-i, -

orum) (nostri, -orum) munimine feci(mus) roborari ten slotte wordt binnen groep 1a opgemerkt 

in de oorkonde van Johanna voor het klooster van Flines (1234). De formulering wordt pas 

gesignaleerd vanaf 1216 en blijkt tot 1244 in meer dan de helft van de gevallen (13 op de 23 

maal) gebruikt voor grafelijke oorkonden.66  

In de voorgaande paragrafen werd geargumenteerd waarom de 11 ‘nieuwe’ grafelijke 

oorkonden uit groep 1a als redactionele kanselarijproducten kunnen worden gedetermineerd. 

Bijkomende ‘externe’ argumenten die een kanselarijherkomst suggereerden werden toegelicht, 

eventuele tegenbewijzen werden weerlegd. Bijgevolg is het dus veilig om alle hiervoor 

behandelde formuleringen, uitdrukkingen en woordgroepen als kanselarij’arsenaal’ te 

bestempelen en ze voortaan als argument pro aan te wenden wanneer ze voorkomen in de 

grafelijke oorkonden uit de hierna volgende determinatiegroepen. 

 

Groep 1b: elemosine intuitu 

Tijdens de periode 1191-1244 gebeurt het regelmatig dat in oorkonden, in het bijzonder deze 

van de graven van Vlaanderen en Henegouwen, een eerder gedane schenking met de woorden 

elemosine (...) intuitu (selectie elemosine [5] intuitu) in beschouwing wordt genomen. Vaak was 

de schenking waarnaar werd verwezen het onderwerp van een voorafgaande oorkonde ten 

voordele van dezelfde beneficiaris geweest, en vormden beide documenten een inhoudelijk 

dossier.67 Binnen de onderzoekstermini werd de woordgroep 18 maal vastgesteld, waarvan acht 

maal in een grafelijke oorkonde. Binnen deze groep van acht grafelijke stukken situeert het 

gebruik van de woordcombinatie elemosine (...) intuitu zich vooral tijdens de regeringen van 

Boudewijn V/VIII en Boudewijn VI/IX, en is ze overwegend gehanteerd in hun oorkonden voor 

religieuze instellingen in Henegouwen. Na een periode van afwezigheid in de grafelijke 

oorkonden duikt ze in 1226 opnieuw op in een oorkonde van gravin Johanna voor de abdij van 

Oudenburg. Van twee grafelijke oorkonden uit het resultatenoverzicht van de selectie elemosine 

[5] intuitu is reeds aangetoond dat ze bij hun destinataris zijn opgesteld (in beide gevallen de 

O.L.V.-kerk in Kamerijk),68 doch dit vormt geen bedreiging voor de identificatie van de overige 

grafelijke oorkonden uit deze lijst: deze instelling komt elders in het selectieoverzicht immers 

niet meer voor als destinataris van een grafelijke oorkonde.  

Twee van de acht grafelijke akten uit de selectielijst waarvan de redactie nog niet eerder is 

gelokaliseerd laten in hun dictaat nog andere formuleringen of woorden zien die binnen de 

                                                        

 

 
66 De oorkonden opgenomen in deze lijst vormen de uitkomst van de opeenvolgende verfijnende bewerkingen in 

cuius rei testimonium + presentem paginam + sigill* + munimine + feci* roborar*. 
67 In haar oorkonde van augustus 1226 (DiBe ID 27534) bijvoorbeeld bevestigt gravin Johanna een schenking door 

één van haar trouwe vazallen aan de abdij van Oudenburg. Deze schenking was een maand voordien in een 

afzonderlijke oorkonde op naam van dezelfde leenman opgetekend (DiBe ID 27533). 
68 Prevenier, De oorkonden, nrs. 6 (1192) en 28 (1194). 
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onderzoeksperiode het vaakst zijn toegepast in de grafelijke oorkonden (zie het overzicht dat 

hierna volgt). Omdat deze twee oorkonden elk een karakteristieke formulering bevatten die 

tijdens de periode 1191-1244 exclusief voorkomt in de grafelijke akten, volstaat het dat ze in 

totaal drie (d.w.z. naast elemosine (...) intuitu nog twee bijkomende) karakteristieke 

dictaatelementen bevatten om te voldoen aan de criteria van een redactioneel kanselarijstuk.  

Overzicht van de ‘nieuwe’ kanselarijoorkonden (2) uit groep 1b: 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

3398 1192-99-99 Boudewijn V/VIII CP Valenciennes (la-Salle-le-

Comte) 

-> DISP: elemosine intuitu (groep 1b); instaurare (groep 1b); in perpetuam elemosinam (...) 

conferendum (groep 1b) 

-> PROT: Actum (...) anno dominationis (mee, nostris, ipsius comitis) in Flandria (...) in 

Namuco (...) in Haino(n)ia  (DAT) (EXCL) (groep 1b) 

2181 1192-99-99 Boudewijn V/VIII CP Bergen (Ste-Waudru) 

-> DISP: elemosine intuitu (groep 1b)  

-> PROT: primus marchio Namuc(-i, -ensis) (INT) (groep 1b); sigilli mei (...) appositione (...) 

volui (...) confirmari  (COR) (groep 1b); Actum (...) anno dominationis (mee, nostris, ipsius 

comitis) in Flandria (...) in Namuco (...) in Haino(n)ia  (DAT) (EXCL) (groep 1b) 

Bespreking van de overige karakteristieke dictaatcomponenten van de twee ‘nieuwe’ 

kanselarijstukken uit groep 1b 

De oorkonde van Boudewijn V/VIII voor het grafelijke kapittel van la-Salle-le-Comte in 

Valenciennes (1192) bevat in het dispositio, naast de uitdrukking die het uitgangspunt van deze 

determinatiegroep vormt, nog het werkwoord instaurare en de woordgroep in (perpetuam) 

elemosinam (...) conferendum. Instaurare,69 dat het vaakst is ingelast in grafelijke oorkonden, 

was gekend ten tijde van graaf Boudewijn V/VIII70 en blijkt in 1204 te zijn hergewaardeerd bij 

het opstellen van vier kanselarijoorkonden die zijn zoon vanuit het Oosten uitvaardigde.71 

Onder gravin Johanna komt een vervoegde vorm van instaurare nog 2 maal voor, namelijk in 

                                                        

 

 
69 Het overzicht werd bekomen via de selectie instaur*. In de oorkonden van Boudewijn V/VIII is het werkwoord 

gebruikt in de betekenis van ‘toekennen, aanstellen/installeren’ (bijvoorbeeld van een prebende), in deze van 

Boudewijn VI/IX hoofzakelijk in de context van ‘aanvatten, ondernemen, beginnen’ (bijvoorbeeld een militaire 

aanval). Hoewel het werkwoord op een totaal van 28 maal slechts acht maal is gebruikt voor een grafelijke 

oorkonde, vormt deze oorkondegroep toch de grootste homogene cluster binnen het selectieoverzicht. Dit neemt 

niet weg, zo blijkt uit de selectielijst, dat er onder meer ook in de oorkonden afkomstig van en gericht aan de 

bisschop van Kamerijk nu en dan (5 maal) gebruik van is gemaakt. 
70 Zoals blijkt uit twee oorkonden van graaf Boudewijn V/VIII dd. 1192 voor het kapittel van la-Salle-le-Comte in 

Valenciennes, namelijk DiBe ID 3398 (groep 1b) en DiBe ID 7645. 
71 Prevenier, De oorkonden, nr. 271 voor paus Innocentius III (1204), nr. 272 voor de aartsbisschop van Keulen 

(1204), nr. 273 voor de Orde van Cîteaux (1204), en nr. 274 gericht aan al zijn gelovige onderdanen (1204). 
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1223 en in 1238.72 De gerundium-variant van in perpetuam elemosinam conferre (groep 2), 

namelijk in (perpetuam) elemosinam conferendum, blijkt net als de indicatiefwijze 

karakteristiek voor de grafelijke oorkonden tijdens de periode 1191-1244. De combinatie met 

het gerundium conferendum verschijnt binnen de onderzoekstermini 23 maal,73 waarvan zes 

maal in een grafelijke akte en twee maal in een oorkonde op naam van Oom Willem.74 Twee 

van de zes grafelijke akten uit het selectieoverzicht van in (perpetuam) elemosinam 

conferendum leveren het bewijs dat de formulering waarschijnlijk tot zeker in de kanselarij is 

toegepast.75  

Naast de karakteristieke dictaatcomponenten uit het dispositio dragen ook drie karakteristieke 

fragmenten uit het protocollaire tekstgedeelte ertoe bij de twee grafelijke oorkonden uit groep 

1b als kanselarijdocument te mogen definiëren. Ze komen respectievelijk uit de intitulatio en 

uit de afsluitende corroboratio- en datatio-tekstdelen, en zijn alle op één oorkonde na exclusief 

terug te vinden in de grafelijke oorkonden tot 1207: marchio primus Namuc(-i, -ensis) 

(intitulatio of INT), sigilli mei (...) appositione (...) volui (...) confirmari (corroboratio of COR) 

en Actum (...) anno dominationis (mee, nostris, ipsius comitis) in Flandria (...) in Namuco (...) 

in Haino(n)ia (datatio of DAT). 

In de akte voor het kapittel van Ste-Waudru in Bergen (1192) wordt Boudewijn V/VIII 

kenmerkend voorgesteld als marchio primus Namuc(-i, -ensis). Deze titel is telkens vermeld na 

zijn hoedanigheid als graaf van Henegouwen en graaf van Vlaanderen en Henegouwen, en komt 

tot 1207 21 maal enkel voor in akten voor Henegouwen, waarvan 20 maal in een grafelijke 

oorkonde.76 In de oorkonden op naam van Boudewijn V/VIII is de titel van markgraaf van 

                                                        

 

 
72 DiBe ID 16982 van gravin Johanna voor de abdij van Cysoing (1223) en DiBe ID 20921 op naam van Thomas 

van Savoie en Johanna voor de abdij van Salzinnes (1238). Van deze laatste akte wordt in determinatiegroep 18g 

toegelicht waarom ze het etiket van redactioneel kanselarijstuk verdient.  
73 In de 42 oorkonden die de uitkomst vormden van de selecties elemosinam + conferend* bleek het woord 

elemosinam lang niet altijd in hetzelfde zinsdeel voor te komen als het gerundium conferendum. Na manuele 

controle van de teksten werden 23 akten weerhouden, waarin conferendum rechtstreeks op elemosinam sloeg. De 

grafelijke oorkonden vormden daarbij de grootste homogene groep. 
74 In determinatiegroep 17f wordt geargumenteerd waarom beide oorkonden van ‘Oom Willem’ (DiBe ID 13630 

dd. 1204 voor de abdij van Cambron en DiBe ID 13672 dd. 1204 voor het kapittel van Ste-Waudru) als redactionele 

kanselarijvruchten mogen worden beschouwd.  
75 De argumenten om de akte van Boudewijn V/VIII voor het kapittel van Valenciennes aan de kanselarij toe te 

wijzen werden in groep 1b beredeneerd. De oorkonde van Boudewijn VI/IX en zijn echtgenote Maria van 

Champagne voor het kapittel van Aire (1201) werd eerder reeds door Walter Prevenier als vermoedelijk 

kanselarijstuk geklasseerd. Prevenier, De oorkonden, nr. 171. 
76 De ingevoerde selecties waren achtereenvolgens primus [5] marchio + namuc*. De enige niet-grafelijke 

oorkonde waarin Boudewijn V/VIII met zijn volledige titulatuur is voorgesteld, is gericht aan de hospitaalridders 

in Bergen en heeft het kapittel van Ste-Waudru als oorkonder-disposant (DiBe ID 2185). 
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Namen logischerwijs opgenomen in de intitulatio,77 in deze van zijn zoon Boudewijn VI/IX 

wordt als dusdanig naar hem verwezen in de narratio of het dispositio.78 Ook tijdens het 

regentschap van Filips van Namen wordt diens vader op dezelfde wijze ter sprake gebracht.79 

 In dezelfde grafelijke oorkonde voor het kapittel van Ste-Waudru in Bergen (1192) komt 

verder nog de exclusief ‘grafelijke’ valideringsformule sigilli mei (...) appositione (...) volui (...) 

confirmari (...) voor.80 Deze formulering is te zien in vier grafelijke oorkonden voor drie 

Henegouwse bestemmelingen,81 en is vermoedelijk een intellectuele creatie van Giselbert van 

Bergen. Er zijn namelijk meerdere ‘externe’ redenen om te veronderstellen dat hij de redacteur 

van deze vier documenten uit het selectieoverzicht is.82 Het is reeds bekend dat de 

kroniekschrijver in 1209 in de oorkonden terug opduikt als notarius,83 maar wat zijn rol of 

invloed binnen de grafelijke kanselarij precies inhield tussen 1195 en 1207 blijft zeer 

onduidelijk. Algemeen wordt immers aangenomen dat hij zich na 1196 uit de grafelijke 

administratie terugtrok om zich te wijden aan zijn Chronicon Hainoniense.84 In 1192 bekleedde 

hij nog de functie van kanselier van Henegouwen en Namen, en treedt hij in de oorkonde voor 

Ste-Waudru (DiBe ID 2181) ook in deze hoedanigheid op.85 Een andere reden om aan te nemen 

dat hij als kanselier de tekst ook zelf heeft geredigeerd is dat deze oorkonde, waarin een aan het 

kapittel geschonken stuk grond van alle heffingen wordt bevrijd, is gericht aan een instelling 

waarvan hij tevens proost was.86 Giselbert had er dus alle belang bij de rechten en privileges 

                                                        

 

 
77 Voorbeelden: DiBe ID 3968 dd. 1192 voor het kapittel van St-Aubain in Namen, DiBe ID 2181 dd. 1192 voor 

het kapittel van Ste-Waudru in Bergen (groep 1b) en DiBe ID 3048 dd. 1194 voor het kapittel van Moustier-sur-

Sambre in Namen. 
78 Voorbeelden: DiBe ID 7706 dd. 1196 voor het kapittel van la-Salle-le-Comte in Valenciennes, DiBe ID 2938 

dd. 1197 aan de abdij van St-Denis-en-Broqueroie, DiBe ID 4909 dd. 1202 aan het kapittel van Ste-Waudru in 

Bergen.  
79 DiBe ID 14024 dd. 1207 aan het kapittel van St-Aubain. 
80 De ingevoegde selecties waren achtereenvolgens sigil* me* + appositione + volui [5] confirmari.  
81 Met name in DiBe ID 2181 dd. 1192 (groep 1b) van graaf Boudewijn V/VIII voor het kapittel van Ste-Waudru 

en in drie oorkonden van Boudewijn VI/IX voor Braine-le-Château (DiBe ID 5006 dd. 1196), voor het kapittel 

van Ste-Waudru (DiBe ID 2195 dd. 1196) en voor het kapittel van St-Vincent in Soignies (DiBe ID 3060 dd. 

1198).  
82 Over de functie van Giselbert van Bergen als kanselarijmedewerker na 1195 voor Henegouwen en Namen, zie 

De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 229-233. 
83 Walraet, Actes de Philippe I, 88. Ferdinand Vercauteren echter stelt dat het optreden van Giselbert als notarius 

in 1209 geen overdreven aandacht behoeft, omdat dit enkel refereert aan zijn functie van weleer. Vercauteren, 

‘Note sur Gislebert de Mons, 238-253, 252. Gabriël Wymans echter heeft reeds aangetoond dat Giselbert in 1200 

nog actief was als scribent van grafelijke akten. Wymans, ‘Per manum Gilleberti’, 17-24, 23-24. Het is dus niet 

uitgesloten dat hij ook zijn talent als redacteur na 1195 nog ter beschikking heeft gesteld van de grafelijke 

kanselarij. Voor de rol van Giselbert als archiefbeheerder bij de aanvang van de dertiende eeuw, zie Dehove en 

Nieus, ‘Aux origines de la science princière des archives’,  240-241. 
84 Prevenier, ‘La chancellerie dans le cadre européen’, 54-6; Pycke, ‘Gislebert de Mons’, col. 27, 29. 
85 De datatio van DiBe ID 2181 voor het Ste-Waudrukapittel in Bergen (1192) wordt ingeleid door actum per 

manum Gilleberti sepe dicti in Hainoia et in Namuco cancellarii. 
86 Pycke, ‘Gislebert de Mons’, col. 28. 
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van zijn kapittel zo correct mogelijk verwoord te zien. En hoe kon hij beter controle uitoefenen 

over de inhoud van de oorkonde dan ze zelf op te stellen? Voorts valt op te merken dat hij in 

zijn functie van proost van St-Germain in Bergen in alle vier de grafelijke oorkonden uit de 

selectielijst van sigilli mei (...) appositione (...) volui (...) confirmari als getuige optreedt, 

hetgeen op zich een aanwijzing inhoudt dat hij op één of andere manier was betrokken bij de 

actio of bij het opschriftstellen van de rechtshandeling. Ten slotte is de datatio in twee van deze 

vier grafelijke akten87 verrijkt met een uitgebreide genealogische nota over de regerende 

kerkelijke en wereldlijke vorsten van dat moment. Een gegeven dat perfect past in de context 

van het levenswerk waaraan Giselbert van Bergen zich tijdens de laatste jaren van de twaalfde 

eeuw wijdde, zijn Chronicon Hainoniense, waarin hij zijn politieke kennis meermaals uitvoerig 

tentoonspreidde.88 De twee resterende akten89 uit de selectielijst van de exclusief ‘grafelijke’ 

validering sigilli mei (...) appositione (...) volui (...) confirmari vertonen verder nog onderlinge 

vormelijke verwantschappen met de twee oorkonden waarin een genealogische toelichting is 

verwerkt, en sterken aldus het vermoeden dat ook zij door dezelfde persoon zijn opgesteld.90 

De exclusief ‘grafelijke’ datatio-formule Actum (...) anno dominationis (mee, nostris, ipsius 

comitis) in Flandria (...) in Namuco (...) in Haino(n)ia komt binnen groep 1b zowel voor in de 

oorkonde van Boudewijn V/VIII voor het kapittel van la-Salle-le-Comte in Valenciennes 

(1192) als in diens oorkonde voor het kapittel van Ste-Waudru (1192).91 In totaal is ze tussen 

1192 en 1195 5 maal te zien in de oorkonden van Boudewijn V/VIII. Vier daarvan hebben een 

Henegouwse bestemmeling,92 één is gericht aan een Vlaamse religieuze instelling.93 Deze 

laatste ‘Vlaamse’ akte kwam uit het onderzoek van Walter Prevenier reeds als 

kanselarijoorkonde uit de bus, en ondersteunt daardoor de hypothese dat de oorkonden uit groep 

                                                        

 

 
87 DiBe ID 2181 dd. 1192 voor Ste-Waudru en DiBe ID 3060 dd. 1198 voor het kapittel van Soignies.  
88 Deze bekende kroniek werd in 1904 uitgegeven door Vanderkindere, La chronique de Gislebert de Mons. Er is  

ook een Engelse vertaling beschikbaar. Napran, Chronicle of Hainaut/Gilbert of Mons. Zie ook Pycke, ‘Gislebert 

de Mons’, col. 29-30. 
89 Namelijk DiBe ID 5006 voor Braine-le-Château (1196) en DiBe ID 2195 voor het kapittel van Ste-Waudru 

(1196).  
90 Naast de vernoemde valideringsformule delen DiBe ID 2195, DiBe ID 3060 en DiBe ID 2181 bijvoorbeeld ook 

dezelfde adres-salutatiocombinatie universis tam presentibus quam futuris in perpetuum. DiBe ID 5006, DiBe ID 

3060 en DiBe ID 2195 voldoen overigens aan alle eisen om als redactioneel kanselarijdocument te kunnen 

doorgaan. Hun kanselarijherkomst zal respectievelijk worden geargumenteerd in de groepen 14d (DiBe ID 5006 

voor Braine-le-Château en DiBe ID 2195 voor het kapittel van Ste-Waudru) en 18g (DiBe ID 3060 voor het kapittel 

van Soignies). 
91 De opeenvolgende verfijnende selecties die tot deze uitkomst leidden waren Fland* + Namuc* + Haino* + 

dominat*.  
92 Namelijk het kapittel van Valenciennes (DiBe ID 3398: actum (...) anno dominationis mee) en het kapittel van 

Ste-Waudru in Bergen (DiBe ID 2181: actum (...) anno dominationis ipsius comitis), beide hier opgenomen in 

groep 1b; verder nog in één andere oorkonde voor het kapittel van Ste-Waudru (DiBe ID 2183: actum (...) anno 

dominationis ipsius comitis), en in een voor het kapittel in Moustier-sur-Sambre in Namen (DiBe ID 3048: actum 

(...) anno dominationis mee).  
93 Namelijk de priorij van Papinglo (1192) (DiBe ID 2254: actum (...) anno dominatus nostri).  
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1b die deze datatio vertonen eveneens uit hetzelfde redactionele milieu zijn ontsproten.94 Omdat 

in deze dateringsformule voor elk graafschap het regeringsjaar van de graaf is aangegeven, is 

het logisch dat ze enkel voorkomt in de oorkonden van graaf Boudewijn V/VIII tot 1194. 

Immers, na het overlijden van Boudewijn V/VIII in 1195 hield de personele unie tussen 

Henegouwen en Namen op, en werd Namen als markgraafschap toegewezen aan Filips I, de 

andere zoon van Boudewijn V/VIII.95  

De redactie van de twee grafelijke oorkonden uit groep 1b kan op basis van de voorgaande 

bewijsvoering voortaan als intellectueel product van de grafelijke kanselarij onder Boudewijn 

V/VIII, waarin Giselbert van Bergen een hoofdrol speelde, worden beschouwd.  

 

 

Groep 2: Conferre in perpetuam elemosinam 

De werkwoordgroep conferre in perpetuam elemosinam blijkt als variant van het in groep 1a 

behandelde dare in perpetuam elemosinam eveneens dominant aanwezig in de grafelijke 

oorkonden tijdens de periode 1191-1244.96 Omdat het werkwoord conferre het vaakst in de 

verleden tijd is vervoegd, werd deze werkwoordtijd als basis genomen voor de selectie. De 

meervoudsvorm contulimus werd als pluralis majestatis enkel tijdens de regering van gravin 

Johanna toegepast,97 en niet tijdens de regering van Boudewijn VI/IX. Beide combinaties met 

contuli en contulimus komen binnen de termini van dit onderzoek in ongeveer een derde van 

de gevallen voor in een grafelijke oorkonde, of in een oorkonde van een tijdelijke regent over 

de graafschappen.98 Vier grafelijke oorkonden van Boudewijn VI/IX uit het selectieoverzicht 

                                                        

 

 
94 Prevenier, De oorkonden, nr. 5 (1192). 
95 Walraet, Actes de Philippe I, 9-17. 
96 De verfijnende zoekopdrachten voor deze selectie waren perpetuam [5] elemosinam + elemosinam [10] contuli 

en perpetuam [5] elemosinam + elemosinam [10] contulimus. De selectie perpetuam [5] elemosinam + contuli* 

bleek niet werkbaar omdat ze teveel werkwoordvervoegingen van conferre opleverde die niet waren gelinkt aan 

de woordgroep perpetuam (...) elemosinam. Omdat er geen logica of consequentie stak in de woordvolgorde van 

perpetuam en elemosinam en het daarbij horende werkwoord conferre, werd enkel vooropgesteld dat ze zich ten 

opzichte van elkaar op een maximale afstand van respectievelijk vijf en tien woorden mochten bevinden.  
97 Voorbeeld: contulimus in DiBe ID 28686 (dd. 1233 voor het St-Pieterskapittel in Rijsel) slaat enkel op graaf 

Ferrand, in DiBe ID 27036 (dd. 1237 voor het hospitaal in Oudenaarde) slaat de meervoudsvorm op gravin 

Johanna. 
98 De selectie met contuli bijvoorbeeld is in 1204 twee maal te zien in een oorkonde van Oom Willem voor het 

kapittel van Ste-Waudru in Bergen (DiBe ID 13672 en DiBe ID 13673) en twee maal in een akte van graaf Filips 

van Namen tijdens diens regentschap over Vlaanderen en Henegouwen (DiBe ID 32713 dd. 1210 voor het St-

Veerlekapittel in Gent en DiBe ID 14667 dd. 1211 voor de grafelijke kapel in Viesville). Perpetuam (...) 

elemosinam (...) contuli komt 19 op de 59 maal voor in een grafelijke oorkonde, bij (...) contulimus is dat negen 

op de 33 maal.  
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contuli(mus) in perpetuam elemosinam mogen reeds kanselarijoorkonden worden genoemd.99 

Ze tonen aan dat de uitdrukking reeds rond de eeuwwende was gekend in de grafelijke 

administratieve entourage.  

Twaalf ‘nieuwe’ grafelijke oorkonden waarvan de redactionele herkomst nog niet eerder is 

achterhaald bevatten naast de karakteristieke woordgroep conferre in perpetuam elemosinam 

nog uitdrukkingen, protocolformules of woordgroepen die het frequentst opduiken in de 

grafelijke oorkonden tussen 1191 en 1244. 

Overzicht van de 16 kanselarijoorkonden (4 Pr. + 12 ‘nieuwe’) uit groep 2: 

DiBe ID  Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

349 (Pr. 76)  1197-12-25 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB St-Amand 

389 (Pr. 118)  1199-12-04 (a.q.) Boudewijn VI/IX PO Kortrijk 

422 (Pr. 151)  1200-12-25 (a.q.)  Boudewijn VI/IX AB St-Amand 

4808 (Pr. 178)  1201-12-25 (a.q.)  Boudewijn VI/IX AB Nonnenbosse 

24728 1201-99-99 Boudewijn VI/IX HO Bergen (leprozerie) 

-> DISP: conferre in perpetuam elemosinam (groep 2); dilecta coniunx mea (EXCL) 

(groep 2); cruce Domini signatus (...) iter peregrinationis proposuissem arripere (EXCL) 

(groep 18a) 

-> PROT: (...) (scripto et) sigilli mei confirmari decrevi (COR) (EXCL) (groep 2) 

13086 1201-99-99 Boudewijn VI/IX AB Cambron 

-> DISP: conferre in perpetuam elemosinam (groep 2); dilecta coniunx mea (EXCL) 

(groep 2); cruce Domini signatus (...) iter peregrinationis proposuissem arripere (EXCL) 

(groep 18a) 

-> PROT: scripti (...) annotatione (COR) (groep 2); sigillo meo roborari decrevi (COR) 

(groep 2) 

13213 1202-24-12 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Ghislenghien 

-> DISP: conferre in perpetuam elemosinam (groep 2); liberaliter concedere (groep 4a); 

karissima consors mea (groep 1a); fidelis meus (groep 1a); pro salute anime mee (groep 

18c) 

-> PROT: omnibus notum fieri volo(-umus) (NOT) (groep 2) 

27274 1219-09-20 Johanna HO Kortrijk (O.L.V.) 

-> DISP: conferre in perpetuam elemosinam (groep 2); pro salute animarum (nostrarum et) 

antecessorum (ac, et deinceps) successorum (groep 2);  pie recordationis (groep 25a); 

liberaliter et benigne (groep 28b); ad (...) brevia (groep 10e); karissimus (groep 22e) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

                                                        

 

 
99 Prevenier, De oorkonden, nrs. 76 (1197) en 151 (1200) voor de abdij van St-Amand, nr. 118 (1199) voor de 

grafelijke kapel in Kortrijk en nr. 178 (1201) voor de abdij van Nonnenbosse.  
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16621 1221-08-04 Johanna AB St-Pieters  

-> DISP: conferre in perpetuam elemosinam (groep 2); bonaria wastine (...) iacentes 

(groep 19); pro salute anime mee (groep 18c) 

-> PROT: omnibus notum fieri volo(-umus) (NOT) (groep 2); (presentem) paginam (...) 

contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) munitam (COR) (groep 1a) 

17545 1225-09-99 Johanna AB Ten Duinen 

-> DISP: conferre in perpetuam elemosinam (groep 2); per fidem quam mihi debebant 

(groep 2); in manus meas (...) resignare (groep 1a); (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in 

feodum (groep 7b) 

-> PROT: / 

18181 1228-02-99100 Ferrand en Johanna CA Brugge (St-Donaas) 

Egid. v Bredene 

-> DISP: conferre in perpetuam elemosinam (groep 2); (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in 

feodum (groep 7b); dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a); ad (...) 

brevia (groep 10e) 

-> PROT: In cuius rei testimonium et firmitatem, presentes litteras sigill(-i, -orum) (mei, 

nostrorum) munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

18848 1230-11-99 Ferrand en Johanna AB Dendermonde 

(Zwijveke)  

-> DISP: conferre in perpetuam elemosinam (groep 2); in manus nostras (...) werpire 

(groep 2); pro nobis et successoribus nostris (...) quitare (in perpetuum) (groep 6a); 

werpire et effestucare (groep 7a); in presentia (nostra et) hominum nostrorum (groep 2); 

divine pietatis intuitu, divine intuitu pietatis (groep 18h) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

28180 1230-03-22 (n.s.) Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> DISP: conferre in perpetuam elemosinam (groep 2); liberaliter et benigne (groep 28b); 

propter (...) remedium animarum (groep 18e) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a) 

                                                        

 

 
100 Vermoedelijk 11 februari 1228. Strubbe, Egidius van Breedene, 274. 
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28686 1233-02-99 (n.s.) Ferrand CP St-Pieters (Rijsel) 

-> DISP: conferre in perpetuam elemosinam (groep 2); ab omni servitio (et iure) feodali 

(absolvere, esse absolutus, esse exemptus) (groep 6c); in manus nostras (...) werpire 

(groep 2); werpire et effestucare (groep 7a); per iudicium hominum nostrorum (groep 

11a); laudantes (groep 15c); libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a)  

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

27036 1237-05-99 Johanna HO Oudenaarde  

-> DISP: conferre in perpetuam elemosinam (groep 2); in manus nostras (...) werpire 

(groep 2); divine pietatis intuitu, divine intuitu pietatis (groep 18h) 

-> PROT: In cuius (rei) testimonium et munimen (presentes litteras, presentem cartam) 

(...) sigill(-i, -orum) nostr(-i, -orum) appensione (contulimus roboratas/-am, contulimus 

munitas, fecimus muniri, duximus roborandam, ...) (groep 2) 

22227 1244-01-06 (n.s.) Thomas AB Ten Duinen 

-> DISP: conferre in perpetuam elemosinam (groep 2); per fidem quam mihi debebant 

(groep 2); coram me et hominibus meis (groep 20a); de propria hereditate (mea, sua) 

(groep 2); (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b) 

-> PROT: / 

Bespreking van de overige karakteristieke dictaatcomponenten van de 12 ‘nieuwe’ 

kanselarijstukken uit groep 2: 

De grafelijke oorkonde van Boudewijn VI/IX voor Ghislenghien (1202) bevat in haar 

dispositieve dictaatgedeelte uitdrukkingen die reeds aan bod kwamen in groep 1a en die 

dientengevolge als kanselarijformulering mogen worden beschouwd.101 Daarnaast bevatten de 

twaalf oorkonden uit groep 2 die nog niet eerder zijn gedetermineerd courant gebruikte 

woordgroepen of zegswijzen die zo karakteristiek of zelfs exclusief zijn voor de grafelijke 

oorkonden dat ze meer verdienen dan een terloopse vermelding. Daarom zullen ze in een 

afzonderlijke determinatiegroep worden behandeld. Het gaat daarbij per oorkonde om de 

volgende bewoordingen: 

- De oorkonden van Boudewijn VI/IX aan het leprozenhospitaal in Bergen (DiBe ID 24728) 

en aan de abdij van Cambron (DiBe ID 13086): de zinsnede cruce Domini signatus (...) iter 

peregrinationis proposuissem arripere, waarmee graaf Boudewijn VI/IX zijn vertrek naar het 

Heilige Land aankondigt (groep 18a); 

                                                        

 

 
101 Wat de oorkonde voor Ghislenghien (DiBe ID 13213) betreft gaat het om fidelis meus en karissima consors 

mea, voor deze aan de St-Pietersabdij in Gent (DiBe ID 16621) is dat in manus meas (...) resignare. 
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- De oorkonde van Boudewijn VI/IX voor Ghislenghien (DiBe ID 13213): de woordgroep 

liberaliter concessus (groep 4a) en het vroomheidsmotief pro salute anime mee (groep 18c); 

- De oorkonde van Johanna voor het O.L.V.-hospitaal in Kortrijk (DiBe ID 27274): de 

uitdrukking pie recordationis (groep 25a), de bijwoordcombinatie liberaliter et benigne (groep 

28b), het adjectief karissimus (groep 22e) en de vermelding van één van de grafelijke 

ontvangstkantoren als ad (...) brevia (groep 10e); 

- De oorkonde van Johanna voor de St-Pietersabdij in Gent (DiBe ID 16621): het vermelden 

van de ligging van een (geschonken) stuk braakgrond als [getal] bonaria wastine iacentes 

(groep 19) en de vroomheidsformule pro salute anime mee (groep 18c); 

- De oorkonde van Johanna voor de abdij van Ten Duinen (DiBe ID 17545): de verwijzing 

naar de feodale leenband (de, a) me teneba(n)t in feodum (groep 7b); 

- De oorkonde van Ferrand en Johanna voor Egidius van Bredene, kanunnik in St-Donaas 

(DiBe ID 18181): de leenband-referentie (de, a) me teneba(n)t in feodum (groep 7b), de 

adjectievengroep dilectus et fidelis (groep 22a) en de vermelding van één van de financiële 

ontvangstbureaus ad (...) brevia (groep 10e); 

- De oorkonde van Ferrand en Johanna voor de abdij van Dendermonde (Zwijveke) (DiBe 

ID 18848): de kwijtschelding met eeuwigdurend karakter pro nobis et successoribus nostris 

quitare (in perpetuum) (groep 6a), de werkwoordgroep werpire et effestucare, waarmee een 

leenafstand wordt gesuggereerd (groep 7a), en de vroomheidsformule divine pietatis intuitu 

(groep 18h); 

- De oorkonde van Ferrand en Johanna voor het Marquetteklooster (DiBe ID 28180): de 

bijwoordgroep liberaliter et benigne (groep 28b) en de vroomheidsclausule propter (...) 

remedium animarum (nostrarum) (groep 18e); 

- De oorkonde van Ferrand voor het St-Pieterskapittel in Rijsel (DiBe ID 28686): de 

ontheffing van feodale lasten verwoord als ab omni servitio (et iure) feodali (absolvere, 

eximere) (groep 6c), de werkwoordgroep werpire et effestucare (groep 7a), de woordgroep per 

iudicium hominum nostrorum, waarmee het oordeel of advies van de curia-leden wordt 

uitgedrukt, de laudatio-formule laudantes (groep 15c), en de uitdrukking libere et pacifice 

possidendum, gebruikt bij het toekennen van een bezit aan een instelling of particuliere persoon 

(groep 5a); 

- De oorkonde van Johanna voor het hospitaal in Oudenaarde (DiBe ID 27036): de 

vroomheidsformule divine pietatis intuitu (groep 18h); 

- De oorkonde van Thomas voor de abdij van Ten Duinen (DiBe ID 22227): de 

aanwezigheidsformule coram me et hominibus meis (groep 20) en de leenbandreferentie (de, a) 

me/nobis teneba(n)t in feodum (groep 7b). 

De twee oorkonden uit 1201 van graaf Boudewijn VI/IX voor Henegouwen hebben in hun 

dispositio verder nog de liefdevolle verwijzing naar zijn echtgenote Maria van Champagne als 

dilecta coniunx mea gemeenschappelijk. In groep 1a kwamen hiervan reeds een aantal varianten 
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ter sprake,102 waarvan sommige tijdens de periode 1191-1244 zelfs exclusief voorkwamen in 

de grafelijke oorkonden van Boudewijn VI/IX. Dilecta coniunx mea is tevens een typerende 

uitdrukking die vooral in de grafelijke oorkonden van graaf Boudewijn VI/IX is gebruikt, maar 

er niet exclusief in voorkomt.103 Opnieuw is het opvallend dat de zegswijze in geen enkele 

oorkonde voor Vlaanderen voorkomt, en dat in zes van de zeven grafelijke oorkonden van 

Boudewijn VI/IX uit de selectielijst van dilecta coniunx mea Giselbert van Bergen opduikt als 

getuige of als deelnemer aan de actio.104  

De akte van Ferrand voor het St-Pieterskapittel in Rijsel (1233) en deze die hij samen met 

Johanna uitvaardigde voor de abdij van Zwijveke (1230) vertonen naast de gemeenschappelijke 

werkwoordcombinatie werpire et effestucare (groep 7a) nog een uitdrukking die in het 

verlengde daarvan ligt, met name in manus nostras (...) werpire.105 De verwoording komt 

binnen groep 2 overigens ook voor in de akte van Johanna voor het hospitaal van Oudenaarde 

(1237). Deze manier om de leenafstand van een vazal ten overstaan van zijn leenheer 

symbolisch uit te drukken106 is tijdens de regeringen van Boudewijn V/VIII en VI/IX nog 

onbekend, en is in de grafelijke oorkonden pas te vinden vanaf 1228.107 Hoewel deze 

verwoording vanaf de late jaren 1220 ook is gekend in de entourage van de hertog van 

Brabant,108 komt ze toch het vaakst voor in de oorkonden van de graven van Vlaanderen en 

Henegouwen, in het bijzonder in deze voor Vlaanderen.  

                                                        

 

 
102 Meerbepaald karissima uxor mea, karrisima consors mea en illustris consors mea.  
103 Er werd gewerkt met de selectie dilect* coniu* me*. De uitdrukking komt tussen 1196 en 1220 12 maal voor, 

waarvan zeven maal in een oorkonde van Boudewijn VI/IX voor Henegouwen en twee maal in een oorkonde die 

Filips I tijdens zijn regentschap heeft uitgevaardigd voor Naamse bestemmelingen. Dat er naast de uitdrukking 

dilecta coniunx mea nog een aantal protocollaire formules bestaan die onder Boudewijn VI/IX en Boudewijn 

V/VIII enkel voorkomen in Henegouwse oorkonden, en tijdens het regentschap van Filips I enkel in oorkonden 

voor Namen, deed mee het vermoeden rijzen dat Giselbert van Bergen tijdens het regentschap van Filips I de 

redactie van diens oorkonden voor Namen verzorgde.  
104 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 229-233. Giselbert van Bergen komt als getuige voor in de 

volgende grafelijke oorkonden uit de selectielijst van dilecta coniunx mea: DiBe ID 3053 voor de abdij van St-

Ghislain (1196), in DiBe ID 3060 voor het kapittel van Soignies (1198), in DiBe ID 5470 voor het kapittel van 

Ste-Waudru in Bergen (1200), in DiBe ID 24728 voor de leprozerie in Bergen (1201), en in DiBe ID 13086 voor 

de abdij van Cambron (1201). In DiBe ID 13098 voor het kapittel van Ste-Waudru (1201) komt hij in het dispositio 

ter sprake in verband met een regeling voor prebenden in het kapittel.  
105 In werkelijkheid valt in beide teksten te lezen in manus nostras (...) reportavit, (...) werpivit et effestucavit. 
106 Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité, 202.   
107 De selectie in manus nostras + werpiv* geeft voor de periode 1191-1244 18 oorkonden als resultaat, waarvan 

acht oorkonden zijn uitgevaardigd door de graaf en/of gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Zie verder ook De 

Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 244-248, waar de invloed en voorkeur van hogere 

kanselarijambtenaren als Egidius van Bredene wordt toegelicht aan de hand van verscheidene 

kanselarijwoordgroepen en -uitdrukkingen die tijdens hun ‘carrière’ opvallend vaak worden gebruikt. 
108 De oorkonden van de hertog van Brabant vormen na de grafelijke oorkonden de grootste homogene groep 

binnen het selectieoverzicht van in manus nostras + werpiv*.  
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Binnen groep 2 valt in de oorkonde voor de abdij van Zwijveke (1230) verder nog de in de 

grafelijke akten dominant aanwezige in presentia (nostra et) hominum nostrorum109 te lezen. 

Met de woordgroep wordt te kennen gegeven dat de actio iuridica110 heeft plaatsgevonden voor 

de curia in de aanwezigheid van enkele belangrijke grafelijke vazallen, of in het persoonlijke 

bijzijn van de graaf of gravin.111 Ook deze woordcombinatie is in de grafelijke oorkonden voor 

Vlaanderen en Henegouwen opvallend aanwezig vanaf 1230, maar was reeds gekend in de 

kanselarij onder graaf Boudewijn VI/IX.112 

Hiervoor kwamen reeds een aantal clausules ter sprake die illustreerden hoe men bij een 

leenoverdracht te werk ging. De bijzin per fidem quam mihi debebant, binnen groep 2 te zien 

in de oorkonden van Johanna (1225) en van Thomas (1244) voor Ten Duinen, is daar nog een 

voorbeeld van.113 De formulering slaat op de feodale dienstplicht (auxilium et consilium) van 

de vazal ten aanzien van zijn leenheer en komt meestal ter sprake in de oorkonde wanneer wordt 

gemeld dat de leenmannen die in het lokale leenhof zetelen onder ede verklaren dat een 

leenoverdracht volgens de procedureregels was verlopen.114 De oorkonde van Thomas voor de 

abdij van Ten Duinen laat verder nog de uitdrukking de propria hereditate (mea, sua) zien.115  

                                                        

 

 
109 Bekomen via de selectie in presentia + hominum nostrorum + presentia [5] hominum. De uitdrukking komt 

binnen de onderzoekstermini 32 maal voor, waarvan 10 maal in de grafelijke oorkonden. Ze blijkt tijdens de 

periode 1191-1244 ook gekend in het hertogelijke milieu van Brabant (4 maal) en in de bisschoppelijke entourage 

in Luik (5 maal). 
110 In veel gevallen gaat het daarbij om de afstand van een leen (bijvoorbeeld DiBe ID 18848 dd. 1230 voor de 

abdij van Zwijveke en DiBe ID 21922 dd. 1242 voor het kapittel van Ste-Waudru in Bergen).  
111 In de oorkonde van Boudewijn VI/IX dd. 1205 (DiBe ID 25192) worden de namen van de grafelijke 

leenmannen onderaan in de getuigenlijst geëxpliciteerd  (hominum nostrorum, quorum nomine subscripta sunt). 
112 Binnen de 10 grafelijke oorkonden uit de selectielijst van in presentia + hominum nostrorum + presentia [5] 

hominum komt de formulering namelijk ook voor in een door Walter Prevenier gedetermineerde grafelijke 

kanselarijoorkonde uit 1205 voor kanselier Geraard van de Elzas en het tijdelijke regentschapscollege in 

Vlaanderen. Prevenier, De oorkonden, nr. 282. 
113 Op de negen maal dat de clausule per fidem quam mihi debebant tussen 1191 en 1244 te zien is, komt ze zes 

maal voor in een grafelijke oorkonde. Een onder hen is overigens al geïdentificeerd als een kanselarijoorkonde. 

Prevenier, De oorkonden, nr. 74 voor de abdij van Loos (1197). Hoewel deze clausule in Henegouwen was gekend 

– in het selectieoverzicht is de abdij van St-Maarten in Doornik twee maal te zien als destinataris van een niet-

grafelijke oorkonde –, komt ze enkel in de grafelijke akten voor Vlaanderen voor. 
114 Heirbaut, ‘Procedure tot overdracht’, 41-53. Zie ook Heirbaut, Over heren, vazallen en graven, 129-131. 

Bijvoorbeeld: Cumque homines mei, adiurati per fidem quam mihi debebant, dixissent quod (...). Zie ook de 

toelichting bij de determinatiegroep per iudicium hominum nostrorum (groep 11a). 
115 Deze formulering, waarmee naar de erfgoederen wordt verwezen, verschijnt pas vanaf 1234 en is in vijf op de 

acht keren in een grafelijke akte te zien. De drie niet-grafelijke oorkonden waarin de woordgroep voorkomt zijn 

afkomstig van Johanna’s zus Margareta, op dat ogenblik nog domina van Dampierre (2 maal) en van Burchard 

van Avesnes (1 maal), de eerste echtgenoot van Margareta. Een bijkomend argument dat het gebruik van de 

propria hereditate (mea, sua) in de kanselarij staaft, is het feit dat naast de oorkonde van Thomas voor Ten Duinen 

(1244) nog drie andere oorkonden van Johanna uit deze lijst (DiBe ID 19787 dd. 1234 voor Flines, DiBe ID 19927 

dd. 1235 voor de kinderen uit beide huwelijken van Margareta en DiBe ID 28220 voor Marquette) als 
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Verder komt binnen groep 2 in de oorkonde van Johanna voor het O.L.V.-hospitaal in Kortrijk 

(1219) nog de karakteristieke vroomheidsformule pro salute animarum (nostrarum et) 

antecessorum (ac, et deinceps) successorum voor. De wens voor het zieleheil van de 

oorkonder(s) zelf (pro salute animarum nostrarum) is couranter en vormt het onderwerp van 

determinatiegroep 18b. Deze waarin ook de voorouders en nakomelingen worden aangehaald 

blijkt in beperktere mate toegepast, maar is minstens even karakteristiek voor de grafelijke 

oorkonden.116 5 op de 6 maal dat de vroomheidsformule voorkomt, is ze namelijk in deze laatste 

groep te zien. Een bijkomende reden om deze formule als behorend tot het redactionele 

kanselarijarsenaal te beschouwen wordt geleverd door het feit dat ze in 1202 reeds voorkomt in 

een grafelijke kanselarijoorkonde van Boudewijn VI/IX.117  

Ook de oorkonde van Ferrand en Johanna voor Egidius van Bredene (1228) ten slotte bevat 

in haar dispositio nog een voor de grafelijke oorkonden zeer karakteristieke formulering, 

namelijk intuitu fidelis servi(t,c)ii (sui). 118 

De grafelijke oorkonden uit groep 2 blijken niet enkel in hun dispositio verklikkers voor hun 

redactionele herkomst te herbergen, ook in hun protocolformules vertonen ze grote onderlinge 

verwantschappen die elk op zich karakteristiek of zelfs uniek zijn voor de grafelijke oorkonden 

aan het eind van de twaalfde en tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw. De aankondiging 

van de validering (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) 

munitam, binnen groep 2 te zien in de oorkonde van Johanna voor de St-Pietersabdij in Gent 

(1221), werd reeds toegelicht in groep 1a, net als de typische kanselarijcombinatie van het adres 

                                                        

 

 

kanselarijproduct kunnen worden geïdentificeerd. De verklaring hiervoor komt aan bod in respectievelijk 

determinatiegroep 11a, 8d en 16c.  
116 Het selectieoverzicht werd bekomen via de opeenvolgende bewerkingen pro salute animarum + antecessorum 

[5] successorum.  
117 Prevenier, De oorkonden, nr. 227 voor de abdij van Loos (1202). 
118 Met intuitu fidelis servi(t,c)ii (sui) drukt de oorkonder ten aanzien van een onderdaan zijn appreciatie uit voor 

bewezen diensten. De frase slaat bijna uitsluitend op grafelijke klerken en komt dan ook zeer dominant voor in de 

grafelijke oorkonden, namelijk negen op de 13 maal. Vijf grafelijke kanselarijoorkonden uit 1205 getuigen dat de 

formulering voor het eerst is toegepast in de kanselarij van Boudewijn VI/IX in het Oosten. Prevenier, De 

oorkonden, nr. 280 voor paus Innocentius III, nrs. 282 en 283 voor kanselier Geraard van de Elzas, nr. 284 voor 

de grafelijke klerk Walter van Kortrijk, en nr. 286 voor de Franse koning Filips Augustus. Onder Johanna wordt 

de uitdrukking in de grafelijke oorkonden pas opnieuw toegepast vanaf 1228. De resterende vier grafelijke 

oorkonden uit de periode 1228-1230 zijn overigens ook allemaal in de kanselarij geredigeerd. Zie naast DiBe ID 

18181 uit groep 2 ook de determinatiegroepen 7b en 22a. Bovendien houden ook de vier niet-grafelijke oorkonden 

uit het selectieoverzicht van intuitu fidelis servi(t,c)ii (sui) alle rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de 

grafelijke kanselarij. Twee betreffen een schenking van de grafelijke klerk Walter van Kortrijk aan zijn ‘assistent’ 

Arnulf Voet (DiBe ID 27530 en DiBe ID 27531 dd. 1223), een handelt over de prebende van de pauselijke notaris 

Iohanne de civitate Antina, die kanunnik was in het Brugse St-Donaaskapittel (DiBe ID 31444 dd. 1224), en de 

laatste akte heeft betrekking op de grafelijke klerk Egidius van Bredene (DiBe ID 27565 dd. 1228).  
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omnibus presentes litteras inspecturis en de notificatio noverit universitas vestra,119 en de 

combinatie van hetzelfde adres gevolgd door de salutatio salutem.120  

Een in de grafelijke oorkonden nog dominanter aanwezige variant is de combinatie van het 

adres omnibus presentes litteras inspecturis en de notificatio noverint universi, zoals binnen 

deze groep te bespeuren valt in de oorkonde voor de abdij van Zwijveke (1230). Ook deze 

protocolcombinatie komt in de grafelijke oorkonden pas in voege vanaf 1227 en wordt 

gedurende de overige jaren van Johanna’s regering zeer intensief toegepast.121 

De oorkonden uit groep 2 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Ghislenghien (1202) en 

van Johanna voor de St-Pietersabdij in Gent (1221) tonen in hun inleidende protocollaire 

formules nog een andere adres-notificatiocombinatie die in het begin van de dertiende eeuw in 

de kanselarij regelmatig werd benut,122 met name omnibus notum fieri volo(-umus).123 Deze 

kennisgeving wordt soms aangevuld met een tweede adres-onderdeel tam futuris quam 

presentibus124 of ad quos littere iste pervenerint,125 maar wordt evengoed in haar verkorte vorm 

gebruikt.126  

                                                        

 

 
119 Binnen groep 2 voorkomend in de oorkonde van Ferrand en Johanna voor Egidius van Bredene (1228), in deze 

van Ferrand en Johanna voor het Marquetteklooster (1230) en in deze van Ferrand voor het St-Pieterskapittel in 

Rijsel (1233). 
120 In groep 2 eveneens te zien in de oorkonde van Ferrand en Johanna voor Egidius van Bredene (1228), in deze 

van Ferrand en Johanna voor de abdij van Zwijveke (1230) en in deze van Ferrand voor het St-Pieterskapittel in 

Rijsel (1233). 
121 Tussen 1226 en 1244 komt deze combinatie 148 voor, waarvan 80 maal in de grafelijke oorkonden voor 

verscheidene destinatarissen in Vlaanderen en Henegouwen. Ter vergelijking: ook de protocol-combinatie 

universis presentes litteras inspecturis met noverint universi is karakteristiek voor de grafelijke oorkonden (zie 

groep 4b), maar komt er in verhouding (21 grafelijke oorkonden op een totaal van 90 maal dat de combinatie met 

universis verschijnt) minder dominant in voor.  
122 Daarvan getuigen negen oorkonden van Boudewijn VI/IX voor Vlaanderen, die door Walter Prevenier wat hun 

redactie betreft aan de kanselarij zijn toegewezen. Prevenier, De oorkonden, nrs. 30 (1195) en 119 (1199) voor de 

grafelijke kapel in Kortrijk, nr. 99 voor de abdij van Signy (1199), nr. 112 voor Radulf van Passendale (1199), nr. 

141 voor de grafelijke kapel in Aire (1200), nr. 136 voor de abdij van St-Winoksbergen (1200), nr. 149 voor de 

abdij van Foigny (1200), nr. 173 voor de abdij van Clairmarais (1201) en nr. 184 voor Lietnodus van Gent (1201). 

Dat door Walter Prevenier ook twee grafelijke oorkonden met deze protocolcombinatie als destinatarisdocument 

zijn erkend (nr. 248 voor het kapittel van Aire (1202) en nr. 241 voor het kapittel van Harelbeke (1202)), wekt 

geen onrust. Beide kapittels komen immers elders in de overzichtslijst niet meer voor als bestemmeling van een 

grafelijke oorkonde, en sluiten aldus de mogelijkheid van een bijkomende destinatarisherkomst uit Harelbeke of 

Aire uit. 
123 Om zowel de enkelvouds- als de meervoudsvorm van het werwoord velle in het overzicht op te nemen, werd 

gewerkt met de selectie omnibus notum fieri vol*. Tussen 1195 en 1243 komt ze 22 maal voor, waarvan 12 maal 

in een grafelijke oorkonde.  
124 Bijvoorbeeld in DiBe ID 392 van Boudewijn VI/IX voor de grafelijke kapel van Kortrijk (1199). In dit opzicht 

vormt ze een variant van de eerder in dit onderzoek bewezen kanselarijcombinatie omnibus notum faci(mus) tam 

presentibus quam futuris (determinatiegroep 1a). 
125 Bijvoorbeeld in DiBe ID 16621 van Johanna voor de St-Pietersabdij in Gent (1221). 
126 Bijvoorbeeld DiBe ID 372 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Signy (1199), DiBe ID 13213 van 

Boudewijn VI/IX voor Ghislenghien (1202).  
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De hierna volgende corroboratio’s van de oorkonden uit groep 2 tonen aan dat er in de 

kanselarij onder Boudewijn V/VIII en VI/IX een andere voorkeur heerste dan tijdens de 

regering van zijn dochter Johanna, en dat de kanselarijvoorkeur onder beide Boudewijns sterk 

regionaal gebonden kon zijn.127 De grafelijke oorkonden van Boudewijn VI/IX voor het 

leprozenhospitaal in Bergen (1201) en voor de abdij van Cambron (1201) laten respectievelijk 

met (scripto et) sigilli mei confirmari decrevi128 en sigillo meo roborari decrevi129 een lichte 

variant zien bij de aankondiging van hun validering. Beide komen ze overwegend voor in 

Henegouwen, beide zijn zeer dominant tot quasi exclusief aanwezig in de grafelijke oorkonden, 

en beide verdwijnen in de onbekendheid na 1216.130  

Nog typerend voor de regionale kanselarijvoorkeur van bepaalde corroboratio-

formuleringen in de grafelijke oorkonden is de woordcombinatie scripti (...) annotatione, 

binnen groep 2 te lezen in dezelfde oorkonde van Boudewijn VI/IX voor Cambron (1201).131 

In meer dan de helft van de gevallen dat de woordgroep tussen 1195 en 1221 voorkomt (27 op 

45 maal in totaal) bevindt ze zich in een grafelijke oorkonde. Ook deze woordcombinatie biedt 

redenen om aan te nemen dat Giselbert van Bergen kort na zijn carrière als kanselier verder 

werkte voor de Henegouwse kanselarijcel, of er op zijn minst nog invloed uitoefende. Vooreerst 

zijn de (grafelijke) oorkonden uit de overzichtslijst van de selectie scripti (...) annotatione bijna 

allemaal bestemd voor Henegouwen en Namen. De meeste onder hen zijn gericht aan 

instellingen waaraan Giselbert verbonden was, ofwel als proost of custos, ofwel omdat hij er 

een prebende genoot.132 Voorts treedt hij in 29 van de 45 oorkonden uit deze overzichtslijst op 

als getuige, hetgeen zijn betrokkenheid bij de beoorkonding extra ondersteunt. De globale 

                                                        

 

 
127 Zie ook De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 106-108: ‘Een éénvormig Vlaams-Henegouws 

kanselarijdictaat?’ voor het belang van de regionale kanselarijcellen in Henegouwen en Vlaanderen.  
128 Het selectieoverzicht vormt de uitkomst van de bewerking sigil* me* + confirm* decre*. De validering komt 

op een totaal van zes maal vier maal voor in een grafelijke oorkonde van Boudewijn VI/IX voor Henegouwen, één 

maal in een oorkonde van Oom Willem voor de abdij van Cambron (1204) en één maal in een akte van Filips I 

van Namen (1206). 
129 De validering sigil* me* + roborar* decre* komt tussen 1193 en 1216 17 maal voor, waarvan 11 maal in een 

grafelijke oorkonde van Boudewijn V/VIII of Boudewijn VI/IX, en twee maal in een oorkonde van regent Filips I 

van Namen. Onder beide Boudewijns komt de validering exclusief voor in hun oorkonden, en overwegend in deze 

voor Henegouwen. Van twee grafelijke oorkonden voor Vlaanderen en Kamerijk uit het selectieoverzicht van 

sigillo meo roborari decrevi is reeds aangetoond dat ze in de kanselarij zijn geredigeerd (Prevenier, De oorkonden, 

nr. 7 voor het O.L.V.-kapittel in Kamerijk (1193) en nr. 10 voor Walter van Zottegem (1193)). 
130 Zowel (...) roborari decrevi als (...) confirmari decrevi komen wel nog voor tijdens het regentschap van Filips 

I van Namen. Voorbeeld voor (...) confirmari decrevi: DiBe ID 13861 van Filips aan de abdij van Sart-les-Moines 

(1206), voor (...) roborari decrevi, voorbeeld DiBe ID 14015 voor het kapittel van Andenne (1207) en DiBe ID 

14279 voor de bisschop van Luik (1209). 
131 Het selectieoverzicht werd bekomen via de selectie scripti [5] annotatione. 
132 Giselbert van Bergen was proost van het kapittel van Ste-Waudru en van de abdij van St-Germain in Bergen en 

proost en custos van de kapittels van St-Pierre-au-Château en St-Aubain in Namen. Vanaf 1195 had hij prebendes 

in de kapittels van Ste-Waudru in Bergen, in Soignies, in Condé en in St-Aubain (Namen). Pycke, ‘Gislebert de 

Mons’, col 28. 
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tijdsspanne waarbinnen de 45 oorkonden zich situeren, komt overigens opvallend overeen met 

zijn levensloop.133 Ten slotte komen in deze lijst drie oorkonden voor die nog een ander 

corroboratio-fragment bevatten dat de invloed of tussenkomst van Giselbert van Bergen reeds 

doet vermoeden (zie groep 1b).134  

Binnen groep 2 valt in de oorkonde van Boudewijn VI/IX voor de leprozerie in Bergen  

(1201) evenwel een gewichtig argument contra een toewijzing als kanselarijoorkonde te 

bemerken, en wel in de aanwezigheid van een crux-teken. Het onderzoek van Walter Prevenier 

heeft immers aangetoond dat het voorkomen van een crux rond de eeuwwisseling in Vlaanderen 

wijst op een destinatarisoorsprong.135 Toch leveren de grafelijke oorkonden voor Henegouwen 

tijdens de regering van Boudewijn VI/IX argumenten die erop wijzen dat deze kerkelijke 

traditie in Henegouwen langer is toegepast dan in Vlaanderen, zélfs in een wereldlijk milieu als 

de grafelijke kanselarij. Immers, net zoals de destinatarisstukken voor Vlaanderen ook op 

andere vlakken anomalieën vertoonden die een kanselarijherkomst uitsloten en een 

destinatarisoorsprong bevestigden, zo vertoont de oorkonde van Boudewijn VI/IX voor het 

leprozenhospitaal in Bergen (1201) zowel in het dispositio als in de protocollaire tekstdelen 

meerdere dictaateigenschappen die een kanselarijredactie net onderschrijven. Meer nog, zowel 

de uitdrukkingen uit het dispositio van deze oorkonde (dilecta coniunx mea en cruce Domini 

signatus (...) iter peregrinationis proposuissem arripere) als deze uit de corroboratio (sigillo 

meo confirmari decrevi) komen zelfs exclusief voor in de grafelijke oorkonden voor meerdere 

Henegouwse bestemmelingen. In de grafelijke oorkonden voor Henegouwen vormt een crux 

met andere woorden niet langer een bezwarend argument bij het lokaliseren van de redactie in 

de grafelijke kanselarij.136  

Een exclusieve volledige corroboratio-formule die enkel wordt aangetroffen in de oorkonden 

uit de regeringsperiode van Johanna, en enkel in deze voor Vlaanderen, is in groep 2 te zien in 

de oorkonde van Ferrand en Johanna voor Egidius van Bredene (1228): In cuius rei testimonium 

et firmitatem, presentes litteras sigill(-i, -orum) (mei, nostrorum) munimine feci(mus) roborari. 

De corroboratio komt tussen 1228 en 1241 slechts drie maal voor, maar telkens in een grafelijke 

                                                        

 

 
133 Giselbert van Bergen overleed rond 1224. Pycke, ‘Gislebert de Mons’, col. 27.  
134 De oorkonden DiBe ID 5006 van Boudewijn VI/IX voor Braine-le-Château (1196), DiBe ID 2195 voor het 

kapittel van Ste-Waudru in Bergen (1196) en DiBe ID 3060 voor het kapittel van Soignies (1198). Zie 

determinatiegroep 1b voor de corroboratio sigilli mei (...) appositione (...) volui (...) confirmari. 
135 Prevenier, De oorkonden, I, 360-361. Voorbeelden van destinatarisoorkonden die een crux bevatten zijn nr. 6 

van Boudewijn V/VIII en Margareta van de Elzas voor de kerkgemeenschap in Kamerijk (1192), nrs. 106 tot 110 

van Boudewijn VI/IX en Maria van Champagne voor de stad Gent (1199) en nr. 176 van Boudewijn VI/IX voor 

de abdij van Ninove (1201). 
136 Ook verder in dit hoofdstuk zal blijken dat er nog oorkonden van Boudewijn VI/IX voor Henegouwen (en 

Kamerijk), die aanvangen met een crux, aan alle voorwaarden voldoen om als kanselarijdocument te kunnen 

worden beschouwd. Zie DiBe ID 2193 dd. 1196 en DiBe ID 13098 dd. 1201 voor het kapittel van Ste-Waudru in 

Bergen (determinatiegroepen  25b en 18a), DiBe ID 2938 dd. 1197 en DiBe ID 2939 dd. 1198 voor de abdij van 

St-Denis-en-Broqueroie (determinatiegroepen 4a en 7c) en DiBe ID 13180 dd. 1202 voor het O.L.V.-kapittel in 

Kamerijk (determinatiegroep 18a).  
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oorkonde gericht aan een andere destinataris.137 Een tweede volledige corroboratio-formule die 

karakteristiek is voor de grafelijke oorkonden is te zien in de akte van gravin Johanna voor het 

hospitaal in Oudenaarde (1237), namelijk In cuius (rei) testimonium et munimen (presentes 

litteras, presentem cartam) (...) sigill(-i, -orum) nostr(-i, -orum) appensione (contulimus 

roboratas/-am, contulimus munitas, fecimus muniri, duximus roborandam, ...). De 

opeenvolgende selecties testimonium [5] munimen + sigil* nost* appensione + in cuius 

leverden 21 oorkonden op, gedateerd tussen 1233 en 1243. Zeven daarvan zijn afkomstig van 

de graaf en/of gravin van Vlaanderen en Henegouwen.138 Van deze zeven grafelijke oorkonden 

zullen in de hierna volgende determinatiegroepen nog zeker twee akten als bijkomende 

kanselarijstukken worden geïdentificeerd.139 

 Verder is in de oorkonden uit groep 2 nog twee maal een corroboratio-fragment terug te 

vinden dat tijdens de periode 1191-1244 wel in brede kringen is toegepast, maar waarbij de 

grafelijke oorkonden toch de grootste homogene groep vormen. Het gaat om de 

werkwoordgroep scribi feci(mus),140 die hier voorkomt in de oorkonde voor het O.L.V.-

hospitaal in Kortrijk (1219) en in deze voor het St-Pieterskapittel in Rijsel (1233).  

Met het voorgaande werd aangetoond waarom de grafelijke oorkonden uit determinatiegroep 2 

voortaan als kanselarijdocumenten kunnen worden beschouwd. Sommige onder hen lieten zelfs 

meer karakteristieke woordgroepen zien dan initieel was vereist. Van bepaalde uitdrukkingen 

en woordcombinaties was reeds bekend dat ze behoorden tot het kanselarijarsenaal, van andere 

werd dit nu duidelijk. Conferre in perpetuam elemosinam, de uitdrukking die het uitgangspunt 

was voor deze groep, vormt door haar aanwezigheid in zowel Vlaamse als Henegouwse 

                                                        

 

 
137 Het selectieoverzicht is gebaseerd op de selectie in cuius rei + testimonium [5] firmitatem + sigil* + munimine 

+ feci* roborar*. De formule komt voor in DiBe ID 18181 dd. 1228 van Ferrand en Johanna voor Egidius van 

Bredene, in DiBe ID 21651 dd. 1241 van Thomas en Johanna voor Overschelde en in DiBe ID 21706 dd. 1241 

van Thomas en Johanna voor Oudenaarde.   
138 De tweede grootste homogene groep binnen dit selectieoverzicht omvat vijf oorkonden op naam van de bisschop 

van Luik. Geen enkele van deze oorkonden echter heeft de graaf of gravin van Vlaanderen en Henegouwen als 

bestemmeling. Zij scheppen dus geen risico bij het determineren van de redactieherkomst van de grafelijke akten 

uit deze lijst. 
139 Namelijk DiBe ID 28294 dd. 1233 van Johanna voor de abdij van Loos (determinatiegroep 28c) en DiBe ID 

20477 dd. 1237 van Johanna voor het klooster van Marquette (determinatiegroep 4b). Twee andere grafelijke 

oorkonden waarin deze corroboratio voorkomt voldoen net niet aan de gewenste criteria om hun dictaat in de 

grafelijke administratieve entourage te situeren: DiBe ID 27045 dd. 1240 (n.s.) van Thomas en Johanna voor het 

hospitaal van Oudenaarde en DiBe ID 21768 dd. 1242 (n.s.) van Thomas en Johanna voor het hospitaal van Aalst. 

Zij worden geklasseerd als vermoedelijk kanselarijstuk en zullen respectievelijk aan bod komen in 

determinatiegroep 30b en 30c. 
140 Bij dit corroboratio-fragment speelt de woordvolgorde een rol, doch beide varianten zijn karakteristiek voor de 

grafelijke akten. Scribi feci(mus) (selectie scribi feci*) is binnen de onderzoekstermini heel frequent toegepast 

(202 maal, waarvan in 62 grafelijke oorkonden) en komt overwegend voor in de grafelijke oorkonden voor 

Vlaanderen. Feci(mus) scribi (selectie feci* scribi) komt opvallend minder vaak voor (21 maal, waarvan acht maal 

in een grafelijke oorkonde), maar duikt in verhouding vaker op in de grafelijke akten voor Henegouwen. 
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oorkonden van graaf Boudewijn VI/IX een illustratie van de ‘centrale’ kanselarijvoorraad aan 

uitdrukkingen en formules. Andere fragmenten toonden net aan dat er op het vlak van 

vocabularium en zinsconstructies, ondanks het bestaan van een ‘centraal’ kanselarijarsenaal, 

nog steeds regionale redactionele kanselarijvoorkeuren bestonden. 

 

 

Groep 3: Concedere in perpetuam elemosinam 

Een derde variant waarmee een schenking op een karakteristieke manier in de grafelijke 

oorkonden is omschreven, is concedere in perpetuam elemosinam.141 De uitdrukking komt 

tussen 1191 en 1244 iets minder vaak voor dan de vorige twee varianten, maar is niettemin het 

vaakst te zien in de grafelijke oorkonden,142 vooral in deze bestemd voor Vlaanderen. De 

formulering is reeds gebruikt in de kanselarij vlak voor het vertrek van Boudewijn VI/IX op 

kruistocht,143 maar wordt tijdens de regering van Johanna pas herontdekt in de jaren 1220. De 

helft van de grafelijke oorkonden van Johanna waarin beroep werd gedaan op deze uitdrukking 

(zes van de 12 grafelijke akten uit de selectielijst) bevat in het dictaat ook voldoende 

bijkomende argumenten om ze te determineren als redactionele vrucht van de grafelijke 

kanselarij tijdens de jaren 1220 en 1230.  

Overzicht van de 7 kanselarijoorkonden (1 Pr. + 6 ‘nieuwe’) uit groep 3: 

DiBe ID  Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

25172 (Pr. 226) 1202-04-14 (a.q.)  Boudewijn VI/IX PP Geraard vd Elzas 

(kanselier) 

26226 1221-03-31 (a.q.) Johanna AB St-Andries (Brugge) 

-> DISP: concedere in perpetuam elemosinam (groep 3); divini amoris intuitu (groep 18i); 

tan(m)quam domina terre/superior (groep 17a); karissimus (groep 22e) 

-> COMB PROT: omnibus notum faci(-o, -mus) tam presentibus quam futuris (NOT + 

ADR) (groep 1a) 

                                                        

 

 
141 De opeenvolgende opgaven in perpetuam elemosinam + conc* leverde een brede selectie op, waarbij het 

werkwoord concedere vaak te ver was verwijderd van de woordgroep perpetuam elemosinam. Daarom werd de 

lijst manueel gefilterd tot enkel die oorkonden resteerden waarin in perpetuam elemosinam concedere als één bij 

elkaar horende woordgroep kon worden beschouwd. 
142 Namelijk in 12 van de 27 keren dat de uitdrukking tijdens de periode 1191-1244 waar te nemen is. 
143 Eén van de vijf oorkonden uit de overzichtslijst, deze van Boudewijn VI/IX voor zijn kanselier Geraard van de 

Elzas (1202), vond zijn redactionele oorsprong in de kanselarij. Prevenier, De oorkonden, nr. 226. Drie andere 

oorkonden uit deze lijst echter zijn destinatarisdocumenten (Prevenier, De oorkonden, nrs. 50 en 51 voor de abdij 

van Ten Duinen (1196) en nr. 65 voor de abdij van St-Bertijns (1197)), maar vormen geen reden om de oorsprong 

van de overige grafelijke oorkonden in twijfel te trekken, omdat geen enkele van hen aan de abdijen van Ten 

Duinen en St-Bertijns zijn gericht. 
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18318 1228-05-11 (a.q.) Ferrand en Johanna AB Ename 

-> DISP: concedere in perpetuam elemosinam (groep 3); bonaria wastine (...) iacentes 

(groep 19); divine pietatis intuitu, divine intuitu pietatis (groep 18h) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

28164 1228-07-07 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 1a 

18383 1228-11-24 Ferrand en Johanna AB Val-St-Pierre (Laon) 

-> DISP: concedere in perpetuam elemosinam (groep 3); (in festo) Beati Martini (…) 

capiendum (groep 3); propter (...) remedium (animarum) (groep 18e); divine pietatis intuitu, 

divine intuitu pietatis (groep 18h) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra (ADR 

+ NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

19640 1233-11-99 Johanna AB Marquette  

-> DISP: concedere in perpetuam elemosinam (groep 3); liberaliter et benigne (groep 28b); 

ad usus suos proprios (groep 24c) (EXCL); fundare (groep 16c)  

-> PROT: In cuius rei testimonium presentes litteras sigill(-um meum, -i nostri) munimine 

feci(mus) roborari (COR) (groep 3)  

19788 1234-05-99 Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 1a 

Bespreking van de overige karakteristieke dictaatcomponenten van de 6 ‘nieuwe’ 

kanselarijstukken uit groep 3: 

 

Van twee grafelijke oorkonden, deze van Ferrand en Johanna voor het Marquetteklooster 

(1228) en deze op naam van Johanna alleen voor het klooster te Flines-lez-Raches (1234), werd 

reeds in groep 1a aangetoond dat hun redactie over voldoende eigenschappen beschikt om ze 

toe te kennen aan de grafelijke kanselarij.  

Naast de zegswijze concedere in perpetuam elemosinam bevatten de overige grafelijke 

oorkonden uit groep 3 alle nog minstens drie bijkomende karakteristieke dictaatcomponenten 

die ofwel in één van de voorgaande groepen aan bod zijn gekomen, of die hierna in een 

afzonderlijke determinatiegroep worden toegelicht:  

- de oorkonde van Johanna voor de abdij van St-Andries in Brugge (1221): de 

vroomheidsformule divine amoris intuitu (groep 18i), de uitdrukking tan(m)quam domina 

terre/superior (groep 17a), het adjectief karissimus (groep 22e) en de protocolcombinatie 

omnibus notum faci(-o, -imus) tam presentibus quam futuris (groep 1a);  

- de oorkonde van Ferrand en Johanna voor de abdij van Ename (1228): de formulering bonaria 

wastine iacentes (groep 19), de vroomheidsformule divine pietatis intuitu (groep 18h) en de 

protocolcombinaties omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (groep 1a) en omnibus 

presentes litteras inspecturis + noverint universi (groep 2); 
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- de oorkonde van Ferrand en Johanna voor de abdij van Val-Saint-Pierre (Laon) (1228): de 

vroomheidsmotieven propter (...) remedium (animarum) (groep 18e) en divine pietatis intuitu 

(groep 18h) en de protocolcombinaties omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (groep 

1a) en omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universitas vestra (groep 1a); 

- de oorkonde van Johanna voor het klooster van Marquette (1233): de bijwoordcombinatie 

liberaliter et benigne (groep 28b), de uitdrukking ad usus suos proprios (groep 24c) en het 

werkwoord fundare (groep 16c).  

Een karakteristiek dictaatelement uit het dispositio dat nog niet aan bod kwam is het 

ontvangsttijdstip (in festo) Beati Martini (...) capiendum, zoals te zien in de oorkonde van 

Ferrand en Johanna voor de abdij van Val-Saint-Pierre (1228). Bij rente-uitkeringen 

bijvoorbeeld was het gebruikelijk dat in de oorkondetekst werd vermeld op welke feestdag de 

rente in ontvangst kon worden genomen.144 (In festo) Beati Martini (...) capiendum (selectie 

Beati Martini + capiend*) is daar een voorbeeld van. De formulering is drie maal exclusief 

aangewend voor een grafelijke oorkonde gericht aan drie uiteenlopende beneficiarissen in 

Vlaanderen, en is te zien tussen 1228 en 1236. Naast de oorkonde voor Val-Saint-Pierre kan 

van deze drie grafelijke akten overigens nog één worden gedetermineerd als 

kanselarijdocument (zie determinatiegroep 10b).  

De laatste oorkonde van Johanna voor Marquette (1233) vertoont naast de opgesomde 

karakteristieke dictaatcomponenten uit het dispositio nog de volledige corroboratioformule in 

cuius rei testimonium (…), presentes litteras (/presentem paginam) sigill(-um meum, -i nostri) 

munimine feci(-mus) roborari. Het aaneenrijgen van deze standvastigheids- en 

valideringsformules laat zich pas vanaf 1224 zien, en is tot 1244 in totaal 74 maal aanwezig. 17 

maal duikt de combinatie op in een grafelijke oorkonde, drie maal in een oorkonde gericht aan 

de graaf of gravin. Hoewel deze protocolformule regelmatig is toegepast in het Doornikse145, 

komt ze geen enkele maal voor in een grafelijke oorkonde voor deze regio, en slechts één maal 

in een ‘Henegouwse’ oorkonde gericht aan de graaf en gravin.146 Een bijkomend argument dat 

het gebruik van dit ‘volledige’ protocol in de grafelijke kanselarij kan bijtreden is het feit dat 

het St-Donaaskapittel in Brugge na de grafelijke oorkonden de tweede grootste groep in dit 

selectieoverzicht vormt.147 Eerder werd in groep 1a al geargumenteerd waarom het veelvuldig 

                                                        

 

 
144 Voor meer inhoudelijke duiding, zie themagroep 10: ‘Financiële sfeer’.  
145 De protocolcombinatie is bijvoorbeeld herhaaldelijk te zien in de oorkonden afkomstig van of gericht aan de 

bisschoppelijke entourage en officialiteit van Doornik. Voorbeelden: DiBe ID 19565 dd. 1233 van Nicolas van 

Brugge, officiaal van Doornik; DiBe ID 21139, DiBe ID 21230 en DiBe ID 27000 dd. 1239 op naam van Walter 

II, bisschop van Doornik. 
146 In juli 1239 sluit deze corroboratio de oorkonde af van een lokale Henegouwse heer Henri de Montignies-lez-

lens, bestemd voor graaf Thomas en gravin Johanna (DiBe ID 27042). 
147 Het St-Donaaskapittel komt namelijk 10 maal als destinataris en één maal als oorkondende partij voor in het 

selectieoverzicht. Van de 10 maal treedt het één maal op als destinataris van een oorkonde van graaf Thomas en 

gravin Johanna (DiBe ID 31575 dd. 1242). 
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voorkomen van het Brugse kapittel in een selectieoverzicht een argument pro identificatie van 

een grafelijke oorkonde als redactioneel kanselarijproduct kan betekenen. 

De schenkingsformulering concedere in perpetuam elemosinam leidde tot de determinatie van 

vier bijkomende grafelijke oorkonden, die alle aan de vooropgestelde criteria voldoen. Voor 

drie andere grafelijke akten betekende ze een bevestiging van een eerdere redactionele 

toewijzing aan de kanselarij. De oorkonden verzameld binnen deze groep 3 vertonen naast hun 

gemeenschappelijke uitgangspunt bovendien nog andere treffende verwantschappen, 

waaronder enkele stereotiepe protocollaire adres-notificatio-salutatiocombinaties en enkele 

karakteristieke vroomheidsmotieven.  

 

 

Groep 4: (Werk)woordgroepen met ‘concedere’ 

Groep 4a: liberaliter concedere 

De werkwoordgroep liberaliter concedere148 is nog een voor de grafelijke oorkonden 

karakteristieke manier waarop een schenkings-actio wordt uitgedrukt.149 De formulering is 

zowel in grafelijke oorkonden voor Vlaanderen als voor Henegouwen gebruikt150 en komt 

zowel onder graaf Boudewijn VI/IX voor als tijdens de regering van gravin Johanna. Dat de 

woordgroep bij de aanvang van de dertiende eeuw ook effectief in de grafelijke kanselarij is 

toegepast, blijkt uit een Vlaamse grafelijke kanselarijoorkonde uit 1202 voor het kapittel van 

Harelbeke.151 Ondanks het feit dat liberaliter concedere te zien is in meerdere grafelijke en 

regentschapsoorkonden (10 in totaal) afkomstig van opeenvolgende generaties vorsten en 

bestemd voor beide graafschappen, blijken uit deze selectielijst toch slechts twee nieuwe 

grafelijke oorkonden voor Henegouwen over het nodige aantal karakteristieke dictaatelementen 

te beschikken om ze te weerhouden als redactioneel kanselarijdocument. In beide oorkonden 

                                                        

 

 
148 Het selectieoverzicht geeft het resultaat van de ingave liberaliter concess*, waardoor meerdere 

werkwoordvervoegingen zijn opgenomen in de resultatenlijst: concessi, concessit, concessimus, concesserunt, 

concessus. 
149 Tussen 1191 en 1244 komt de werkwoord-bijwoordcombinatie 26 maal voor, waarvan negen maal in een 

grafelijke oorkonde voor Vlaanderen of Henegouwen, en één maal in een oorkonde van regent Filips I voor 

Henegouwen (DiBe ID 14805 dd. 1212 voor de abdij van Cambron). Van één oorkonde op naam van graaf 

Boudewijn VI/IX  voor de abdij van St-Bertijns werd de redactie bij de destinataris gesitueerd. Prevenier, De 

oorkonden, nr. 155. De abdij van St-Bertijns komt verder in het selectieoverzicht van liberaliter concess* nog één 

maal voor als destinataris, maar niet van een grafelijke oorkonde. Voor de overige grafelijke oorkonden uit dit 

overzicht heeft dit dus verder geen belang als tegenbewijs. 
150 Voorbeelden voor Vlaanderen: DiBe ID 15122 dd. 1214 van Johanna voor de St-Pietersabdij in Gent, DiBe ID 

14744 dd. 1214 van Ferrand en Johanna voor de abdij van Nonnenbosse. Voorbeelden voor Henegouwen: DiBe 

ID 13213 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Ghislenghien, DiBe ID 19620 dd. 1233 van Johanna 

voor de Dominicanen in Valenciennes.  
151 Prevenier, De oorkonden, nr. 239.  
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voor Henegouwen treedt Giselbert van Bergen op als getuige in zijn hoedanigheid van 

prepositus Montensis. Ook dit vormt een indicatie van zijn betrokkenheid bij de redactie van 

deze grafelijke stukken. 

Overzicht van de 3 kanselarijoorkonden (1 Pr. + 2 ‘nieuwe’) uit groep 4a: 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

2938 1197-99-99 Boudewijn VI/IX AB St-Denis-en-

Broqueroie 

-> DISP: liberaliter concedere (groep 4a); (de) fidelium meorum consilio (groep 21b); ad 

utilitatem (groep 24a); fundare (groep 16c); ore proprio (groep 7c); fidelis meus (groep 1a) 

-> PROT: primus marchio Namucensis (groep 1b); scripti (...) annotatione (COR) (groep 

2); (...) sigilli mei appositione/appensione et testium subscriptione (...) (confirmavi, 

confirmare decrevi, roborari decrevi) (COR) (groep 1a)  

13208 (Pr. 239) 1202-04-30 (a.q.) Boudewijn VI/IX CP Harelbeke 

13213 1202-12-24 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Ghislenghien 

-> komt reeds voor in groep 2 

Bespreking van de overige karakteristieke dictaatcomponenten van de 2 ‘nieuwe’ 

kanselarijstukken uit groep 4a: 

De redactionele oorsprong van de oorkonde voor de abdij van Ghislenghien (1202) werd eerder 

al in groep 2 toegewezen aan de kanselarij. Ook de tekst van de grafelijke akte voor de abdij 

van St-Denis-en-Broqueroie getuigt op overtuigende wijze van een kanselarijdictaat. Naast 

liberaliter concess*, het uitgangspunt van deze determinatiegroep, kunnen niet minder dan acht 

karakteristieke dictaateigenschappen uit het dispositio en het protocol worden onderscheiden: 

de woordgroep consilio (...) fidelium (...) meorum (groep 21b), de uitdrukking ad utilitatem 

(groep 24a), de verwijzing naar een getrouwe onderdaan als fidelis meus (groep 1a), het 

werkwoord fundare (groep 16c), de zegswijze ore proprio (groep 7c), de referentie naar 

Boudewijn V/VIII als primus marchio Namucensis (groep 1b) en de corroboratio-formules en 

-fragmenten scripti (...) annotatione (groep 2) en sigilli mei appositione et testium subscriptione 

(...) (roborari decrevi) (groep 2).  

Dat de oorkonde voor St-Denis-en-Broqueroie (1197) met een crux-teken aanvangt houdt 

op zich geen risico in voor een eventuele destinatarisherkomst. Eerder werd in groep 2 al 

aangetoond dat een grafelijke oorkonde met een Henegouwse bestemmeling rond de 

eeuwwisseling een crux kan dragen en tegelijk kan beantwoorden aan de vereiste criteria om 

als redactioneel kanselarijwerkstuk door te gaan.152 Dit is ook hier het geval. Ondanks het 

kruisteken bevat de tekst in totaal zes betekenisvolle dictaatcomponenten in het dispositio en 

drie in de protocolformules, die elk op zich ook voorkomen in andere kanselarijoorkonden 

                                                        

 

 
152 Voor de argumentatie, zie groep 2. 
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gericht aan uiteenlopende destinatarissen. Alle mogen zij voortaan worden gerekend tot het 

grafelijke kanselarijarsenaal.   

 

Groep 4b: dare et concedere 

De werkwoordcombinatie dare et concedere153 was tijdens de periode 1191-1244 zowel in 

kerkelijke154 als in wereldlijke155 redactiemilieus gekend en werd reeds onder graaf Boudewijn 

VI/IX in de kanselarij gehanteerd.156 Dat het vertrekpunt van deze determinatiegroep ook 

voorkomt in twee grafelijke destinatarisoorkonden voor de abdij van Ten Duinen157 en in een 

akte voor de abdij van St-Bertijns158 vormt geen bezwaar, omdat deze kerkelijke instellingen in 

het selectieoverzicht verder niet meer te zien zijn als destinataris van een grafelijke oorkonde. 

Deze destinatarisdocumenten vormen hooguit het bewijs dat de werkwoordcombinatie ook in 

deze abdijen was gekend en werd toegepast. Naast twee grafelijke oorkonden die reeds door 

Walter Prevenier als kanselarijstukken zijn geïdentificeerd telt dit selectieoverzicht nog zeven 

andere grafelijke akten die aan alle criteria voldoen, en waarvan de karakteristieke 

dictaatcomponenten hierna aan de grafelijke kanselarijwoordenschat mogen worden 

toegevoegd. 

Overzicht van de 9 kanselarijoorkonden (2 Pr. + 7 ‘nieuwe’) uit groep 4b: 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

25174 (Pr. 245) 1202-04-30 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Clairvaux 

25193 (Pr. 285) 1205-03-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX AB Hospitaalridders (orde) 

18332 1228-06-29 Ferrand en Johanna AB Boulogne (O.L.V.) 

-> DISP: dedi(mus) et concessi(mus) (groep 4b); liberaliter et benigne (groep 28b); propter 

(...) remedium animarum (groep 18e); divine pietatis intuitu, divine intuitu pietatis (groep 

18h) 

-> PROT:  quod ut perpetui roboris obtineat firmitatem (COR) (groep 1a) 

                                                        

 

 
153 Omdat ook deze werkwoorden in hoofdzaak in de verleden tijd zijn vervoegd, werd geopteerd voor de selecties 

dedi [5] concessi en dedimus [5] concessimus. De enkelvouds- en meervoudsvorm komen tussen 1191 en 1244 

samen 77 maal voor, waarvan 19 maal in oorkonden van de graven en gravinnen van Vlaanderen en Henegouwen. 

De grafelijke oorkonden vormen daarmee de grootste homogene groep binnen dit overzicht. 
154 Voorbeelden van oorkonden afkomstig van de bisschoppen van Doornik en Kamerijk voor niet-grafelijke 

bestemmelingen: DiBe ID 21901 en DiBe ID 21902 dd. 1242; DiBe ID 13305 dd. 1202, DiBe ID 29011 dd. 1223, 

DiBe ID 19259 dd. 1232. 
155 Voorbeelden van oorkonden afkomstig van de hertog van Brabant voor andere bestemmelingen dan de graven 

van Vlaanderen en Henegouwen: DiBe ID 15184 dd. 1214, DiBe ID 17300 dd. 1224, DiBe ID 19153 dd. 1231. 
156 Twee grafelijke oorkonden op naam van Boudewijn VI/IX die deze werkwoorddoublure bevatten, werden er 

vervaardigd. Prevenier, De oorkonden, nr. 245 dd. 1202 voor de abdij van Clairvaux en nr. 285 dd. 1205 voor de 

orde van de Hospitaalridders (1205). 
157 Prevenier, De oorkonden, nrs. 50 en 51 dd. 1196. 
158 Prevenier, De oorkonden, nr. 9 dd. 1193. 
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28164 1228-07-07 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in de groepen 1 en 3 

20030 1235-05-99 Johanna UR Rijsel 

-> DISP: dedi(mus) et concessi(mus) (groep 4b); (illustris et) karissimus dominus (et, ac) 

maritus (meus, noster) (groep 17c); dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 

22a); probi (...) homines (groep 4b); meliores (et) utiliores (groep 4b); scabinis et 

totius(que) communitas (groep 22b); per bonam veritatem (groep 4b); avunculus (...) 

patruus (...) nepos (groep 4b) (EXCL); sicut superius est expressum (groep 13b); (quod) si 

forte contingeret (groep 4b); scabinagium (...) de anno in annum (groep 14b);  (facere) 

iurare (...) scabinagium (groep 14a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra (ADR 

+ NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

20477 1237-02-99 (n.s.) Johanna AB Marquette 

-> DISP: dedi(mus) et concessi(mus) (groep 4b); religiosae mulieres (groep 22d); 

karissimus (groep 22e) 

-> PROT: In cuius (rei) testimonium et munimen (presentes litteras, presentem cartam) (...) 

sigill(-i, -orum) nostr(-i, -orum) appensione (contulimus roboratas/-am, contulimus 

munitas, fecimus muniri, duximus roborandam, (...)  (groep 2) 

27051 1241-06-99 Thomas en Johanna AB Marke 

(Groeninge)159  

-> DISP: dedi(mus) et concessi(mus) (groep 4b); diligimus (groep 15a); ut superius est 

expressum (groep 13b); presentium testimonio litterarum (groep 23a); quiete et pacifice (...) 

possidendum (groep 5c); libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); ad (…) brevia (groep 

10e); (defendere) contra iniuriatores (et, seu) malefactores (groep 4b) (EXCL) 

-> PROT: In memoriam (...) predictorum + feci(mus) roborari (COR) (groep 4b) 

22065 1243-05-99 Margareta AB Flines 

-> DISP: dedi(mus) et concessi(mus) (groep 4b); (dum, qui) profectus (esset) in 

Sabaudiam/Angliam (groep 17e) (EXCL) 

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) 

(groep 4b) 

                                                        

 

 
159 Tussen 1265 en 1268 werd de abdij door toedoen van Beatrix van Brabant, weduwe van Willem van Dampierre, 

de oudste zoon van Margareta van Constantinopel, naar Groeninge overgebracht. Luykx, Johanna, 349. 
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22138 1243-08-99 Johanna AB Hondschoote 

(Trinitaires) 

-> DISP: dedi(mus) et concessi(mus) (groep 4b); (dum, qui) profectus (esset) in 

Sabaudiam/Angliam (groep 17e) (EXCL); plenarie potestate (...) concessa (groep 4b) 

(EXCL); iustitia (…) reservata (groep 4b); quiete et pacifice (...) possidendum (groep 5c) 

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 4b) 

Bespreking van de overige karakteristieke dictaatcomponenten van de 7 ‘nieuwe’ 

kanselarijstukken uit groep 4b: 

De oorkonde van Ferrand en Johanna voor het klooster van Marquette (1228) bevat 

dictaateigenschappen met een betekenisvolle frequentie die zowel het uitgangspunt vormden 

van determinatiegroep 1 als van determinatiegroep 3. Van deze akte werd de kanselarijherkomst 

dus reeds beargumenteerd. Veel karakteristieke dictaatcomponenten uit de overige grafelijke 

oorkonden van determinatiegroep 4b werden tevens in de voorgaande groepen besproken, of 

komen in een van de volgende clusters aan bod. Dit zijn in chronologische volgorde: 

- de oorkonde van Ferrand en Johanna voor de O.L.V.-abdij van Boulogne (1228): de 

bijwoordcombinatie liberaliter et benigne (groep 28b), de vroomheidsmotieven divine pietatis 

intuitu (groep 18h) en propter (...) remedium animarum (groep 18e) en de corroboratio-

standvastigheidsformule quod ut perpetui roboris obtineat firmitatem (groep 1a); 

- de oorkonde van Johanna voor de stad Rijsel (1235): de verwijzing van de gravin naar haar 

echtgenoot als karissimus dominus (et, ac) maritus (noster, meus) (groep 17c), de verwijzing 

naar een gewaardeerde trouwe vazal als dilectus et fidelis (meus, noster) (groep 22a), de 

omschrijving van de stedelijke onderdanen als (scabini et) totiusque communitas (groep 22b), 

de tekstreferentie sicut superius est expressum (groep 13b), de bepaling van de jaarlijkse 

verkiezing van een schepenbank als scabinagium (...) de anno in annum (groep 14b),  het 

afleggen van de eed als schepen omschreven als (facere) iurare (...) scabinagium, (groep 14a) 

en de protocollaire adres-notificatio-salutatiocombinaties omnibus presentes litteras 

inspecturis + noverit universitas vestra en omnibus presentes litteras inspecturis + salutem 

(groep 1a); 

- de oorkonde van Johanna voor het klooster van Marquette (1237): de omschrijving van 

monialen/begijnen als religiosae mulieres (groep 22d), het adjectief karissimus (groep 22e) en 

de ‘volledige’ corroboratio In cuius (rei) testimonium et munimen (presentes litteras, presentem 

cartam) (...) sigill(-i, -orum) nostr(-i, -orum) appensione (contulimus roboratas/-am, 

contulimus munitas, fecimus muniri, duximus roborandam, ...) (groep 2); 

- de oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Marke (Groeninge) (1241): het 

affectieve werkwoord diligere (groep 15a), de tekstreferentie prout superius est expressum 

(groep 13b), de inbezitstellingen libere (...) (et) pacifice possidendum (groep 5a) en quiete (...) 

(et, ac) pacifice possidendum (groep 5c), de benoeming van één van de grafelijke 

ontvangstkantoren (brieven) als ad (...) brevia (groep 10e) en presentium testimonio litterarum 
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of het aanhalen van het instrumentum (de oorkonde) als bewijs van de rechtshandeling (groep 

23a);  

- de oorkonde van Margareta voor de abdij van Flines160 (1243): het vermelden van de 

afwezigheid van graaf Thomas als (dum, qui) profectus (esset) in Sabaudiam/Angliam (groep 

17e); 

- de oorkonde van Johanna voor de abdij van Hondschoote (Trinitariërs) (1243): het 

vermelden van de afwezigheid van graaf Thomas als dum profectus esset in 

(Sabaudiam/Angliam) (groep 17e) en de inbezitstelling quiete (...) (et, ac) pacifice possidendum 

(groep 5c).  

Aangezien het bij de oorkonde van gravin Johanna voor de stad Rijsel (1235) om een 

stedelijk privilege gaat,161 dient dit dictaat niet vier maar minstens zes karakteristieke 

uitdrukkingen en woordgroepen te bevatten,162 die alle binnen het tijdsbestek 1191-1244 het 

vaakst moeten te zien zijn in de grafelijke oorkonden. Het grafelijke privilege voldoet 

ruimschoots aan deze vereisten. Voor een aantal van zijn dominante dictaateigenschappen werd 

hoger al verwezen naar andere determinatiegroepen, de overige karakteristieke woordgroepen 

worden hier toegelicht. Door de aard van deze akte houden de meeste relevante 

dictaateigenschappen verband met de vereiste kwaliteiten van de twaalf schepenen, met de 

manier waarop de jaarlijkse verkiezing dient te verlopen, en met hun bevoegdheden. Zo 

moesten de schepenen deugdelijk van aard zijn (probi homines),163 en oprecht en ‘naar 

waarheid’ (per bonam veritatem)164 handelen en oordelen. Hun eedaflegging was enkel 

                                                        

 

 
160 Aangezien deze oorkonde een formulering bevat die exclusief in grafelijke akten is aangewend, namelijk ((dum, 

qui) profectus (esset) in Sabaudiam/Angliam), hoeft ze in principe in totaal ‘slechts’ drie karakteristieke 

dictaateigenschappen te vertonen. Zie De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I,  81-84.  
161 In dit privilege wordt aan de stad Rijsel de organisatie van een jaarlijkse schepenbank toegekend, worden de 

bevoegdheden van de schepenen uiteengezet, en worden hun toelatingsvoorwaarden verordend. De Paermentier,  

‘La politique de Jeanne de Constantinople à l’égard des villes’, 54-63, 61-62.  Zie ook Luykx, Johanna, 342-343. 
162 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I,  81-84.  
163 De formulering probi (...) homines (selectie probi [5] homines) komt tussen 1202 en 1235 negen maal voor, 

waarvan zeven maal in een grafelijke oorkonde voor Vlaanderen. Dat er in de grafelijke kanselarij onder 

Boudewijn VI/IX reeds een traditie bestond in het gebruik van deze omschrijving, bewijzen vijf 

kanselarijoorkonden die graaf Boudewijn VI/IX in 1202 aan verscheidene Vlaamse steden toekende. Prevenier, 

De oorkonden, nr. 205 voor Aire, nr. 207 voor Gent, nr. 208 voor Ieper, nr. 210 voor Oudenaarde en nr. 211 voor 

Rijsel. Ter vergelijking: tussen 1191 en 1244 wordt de deugdelijkheid van een onderdaan, raadslid of schepen in 

oorkonden uit allerhande milieus ook omschreven als probi viri (175 maal) of meer algemeen als boni viri (306 

maal). Het aandeel van de grafelijke oorkonden in deze selectielijsten (respectievelijk 19 maal en 14 maal) toont 

aan dat het gebruik van probi homines beduidend kenmerkender is voor de grafelijke akten dan algemeen bekende 

en wijd verspreide verwoordingen als probi viri of boni viri. 
164 Tussen 1194 en 1243 komt per bonam veritatem 12 maal voor, waarvan zeven maal in een akte waarin graaf 

Boudewijn V/VIII, Boudewijn VI/IX of gravin Johanna optreden als oorkonder of als disposant. De woordgroep 

is zowel in grafelijke oorkonden voor Vlaamse (voorbeeld: DiBe ID 20030 dd. 1235 van Johanna voor de stad 

Rijsel (groep 4b), DiBe ID 22078 dd. 1243 van Johanna voor de St-Baafsabdij) als voor Henegouwse 
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mogelijk indien ze geen verwantschap vertoonden tot in de derde graad (avunculus (...) patruus 

(...) nepos).165 De beslissing wie van de schepenen de tallia mocht bepalen166 lag in handen van 

vier parochiegeestelijken, die oordeelden op basis van wat ze het best of meest nuttig (meliores 

et utiliores)167 achtten. Een meer algemene uitdrukking in deze oorkonde leidt de mogelijkheid 

in ((quod) si forte contingeret)168 dat er wordt afgeweken van de in het privilege opgenomen 

bepalingen.  

In de oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Marke (1241) komt een ruil van 

gronden ter sprake. Het grafelijke echtpaar was hiertoe overgegaan om eventuele toekomstige 

conflicten tussen de grafelijke familie en de abdij te vermijden. In het korte dispositio en de 

sanctio die op de lange narratio volgen beloven de graaf en gravin de abdij en het convent te 

zullen beschermen tegen al wie hen onrecht wil aandoen (contra iniuriatores seu 

malefactores).169 

                                                        

 

 
bestemmelingen te zien (voorbeeld: DiBe ID 4664 dd. 1200 van Boudewijn VI/IX voor het graafschap 

Henegouwen, DiBe ID 19351 dd. 1233 van Johanna voor Hellinus, buticularius van Henegouwen).  
165 De restrictie (scabini nec possunt pariter) avunculus, nec patruus, nec nepos, bekomen door de opeenvolgende 

bewerkingen avunculus [5] patruus + patruus [5] nepos, is exclusief te zien in drie grafelijke oorkonden uit de 

periode 1228-1241 voor Ieper (DiBe ID 18265 dd. 1228), Rijsel (DiBe ID 20030 dd. 1235, groep 4b) en Brugge 

(DiBe ID 21561 dd. 1241).  
166 Deze vier parochiegeestelijken stonden tevens samen met gravin Johanna in voor de benoeming van de 

schepenen. Luykx, Johanna, 342-343. Meer duiding over het heffen van de tallia is te vinden in Van Werveke, De 

Gentsche stadsfinanciën, 25-29.  
167 De combinatie van de comparatieve adjectieven melior en utilior, tijdens de onderzoeksperiode het vaakst 

gebruikt in de meervoudsbetekenis meliores et utiliores (selectie meliores [5] utiliores), komt tussen 1209 en 1242 

zes maal voor, waarvan vier maal in een grafelijke oorkonde voor Vlaanderen: DiBe ID 14316 dd. 1209 van regent 

Filips I van Namen voor Ieper, DiBe ID 18296 dd. 1228 van Ferrand en Johanna voor Gent, DiBe ID 20030 dd. 

1235 voor Rijsel (groep 4b) en DiBe ID 21975 dd. 1242 voor het ambacht Assenede.   
168 Si forte contingeret is tussen 1205 en 1244 in 16 oorkonden te zien. Vijf daarvan zijn akten voor Vlaanderen 

waarin de graaf en/of gravin optreedt als oorkonder of disposant. De overige oorkonden uit deze selectie kennen 

zeer uiteenlopende oorkonders en destinatarissen. De selectie zonder forte ((quod) si contingeret) blijkt wijder 

verspreid tijdens de periode 1191-1244 (42 maal), maar verschijnt in verhouding minder vaak in de grafelijke 

oorkonden (3 maal).  
169 (Defendere) contra malefactores (et, seu) iniuriatores komt exclusief voor in drie grafelijke oorkonden aan drie 

verscheidene destinatarissen: DiBe ID 13020 dd. 1201 van Boudewijn VI/IX aan zijn Vlaamse onderdanen en aan 

de abdij van St-Bertijns, DiBe ID 27051 dd. 1241 van Thomas en Johanna voor de abdij van Marke (Groeninge) 

(groep 4b) en DiBe ID 22062 dd. 1243 van Johanna voor de abdij van Loos. Dat de oorkonde van Boudewijn 

VI/IX als redactioneel destinatarisdocument werd geklasseerd (Prevenier, De oorkonden, nr. 156) levert op zich 

geen considerabel tegenbewijs voor de redactieherkomst van de twee overige grafelijke oorkonden. Vooreerst 

komt de abdij van St-Bertijns in dit overzicht verder niet meer voor als destinataris. Bovendien beschikken zowel 

de grafelijke oorkonde voor de abdij van Marke (1241) als deze van Loos (1243) naast de woordgroep contra 

malefactores (et, seu) iniuriatores over meer dan voldoende karakteristieke dictaatcomponenten om hun 

redactionele herkomst met vrij grote zekerheid in de kanselarij te plaatsen. Voorgaande argumenten bevestigen 

dus dat een uitdrukking of woordcombinatie tegelijk in een religieus scriptorium en in een wereldlijk 

redactiemilieu als een grafelijke kanselarij kan zijn gekend. In determinatiegroep 8c wordt geargumenteerd 

waarom de oorkonde voor de abdij van Loos (1243) in de kanselarij is geredigeerd.  
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De schenking van woeste gronden door gravin Johanna aan de broeders van de Heilige 

Drievuldigheid in Hondschoote (Domui et Fratribus Ordinis sanctae Trinitatis) (1243) ging 

gepaard met de overdracht van alle grafelijke rechten die op deze gronden rustten, uitgezonderd 

de jurisdictie over bepaalde strafzaken,170 die voorbehouden bleef voor de grafelijke curia 

(iusticia (...) reservata).171 Opmerkelijk in deze oorkondetekst is het feit dat gravin Johanna 

verklaart van haar echtgenoot Thomas van Savoie de volledige macht te hebben verkregen 

(plenarie potestate (...) concessa),172 omdat hij op dat moment op missie was in het 

buitenland.173  

Slechts twee protocollaire formules van de grafelijke oorkonden uit groep 4b zijn nog niet 

ter sprake gekomen. In de oorkonde van Ferrand en Johanna voor de abdij van Marke is dat de 

combinatie van de corroboratio-standvastigheidsformule in memoriam (...) predictorum en de 

werkwoordgroep feci* roborari174 uit de validering, voor de akte van Johanna voor 

Hondschoote (1243) en deze van Margareta voor Flines (1243) de vereniging van het adres 

universis presentes litteras inspecturis en de notificatio noverint universi.175   

                                                        

 

 
170 Vaak ging het daarbij om gevallen van alta iusticia of hoge rechtspraak, die evenwel van aantal en van plaats 

tot plaats konden verschillen. In een grafelijke oorkonde van januari 1241 voor de abdij van Ename (DiBe ID 

21559) wordt de alta iustitia bijvoorbeeld geëxpliciteerd als publieke roof op straat, nachtelijke brandstichting, 

vrouwenroof en moord. Luykx, Johanna, 468-473. Zie ook Heirbaut, Over heren, vazallen en graven, 143-144. 
171 Voor de selectie iusticia [5] reservata werd rekening gehouden met beide spellingswijzen iusticia en iustitia. 

Deze clausule van voorbehoud komt tijdens de periode 1191-1244 zeven maal voor, waarvan zes maal in een 

grafelijke oorkonde voor Vlaanderen. Van deze zes grafelijke oorkonden kunnen er naast de akte voor 

Hondschoote (groep 4b) nog drie als stellig kanselarijstuk (zie determinatiegroepen 5a, 6c en 8a) en één als 

vermoedelijk kanselarijstuk (zie determinatiegroep 30a) worden weerhouden.  
172 Omdat het hier om een uitdrukking gaat die specifiek van toepassing is op gravin Johanna als territoriale vorstin, 

is het logisch dat ze enkel in haar grafelijke akten te zien is. Ze komt drie maal voor in 1243, en drie maal in een 

oorkonde voor een verschillende destinataris (DiBe ID 27056 voor de stad Oudenaarde, DiBe ID 22138 voor de 

Trinitairen van Hondschoote (groep 4b) en DiBe ID 22145 voor de Orde van Cîteaux). Alledrie de oorkonden zijn 

in de grafelijke kanselarij geredigeerd. De akten voor Oudenaarde en Cîteaux worden respectievelijk in 

determinatiegroep 17a en in groep 13b behandeld.  
173 De rol van gravin Johanna als lieutenante voor haar afwezige echtgenoot is één van de aspecten die aan het 

licht kwam bij een benadering van de grafelijke oorkonden vanuit genderperspectief. De Paermentier, Schrift in 

dienst van de macht, I, 150-154. 
174 Het overzichtsresultaat van in memoriam (...) predictorum (...) feci* roborari werd bekomen door het ingeven 

van de opeenvolgende selecties memoriam [5] predictorum + roborari. De combinatie is op enkele uitzonderingen 

na exclusief te zien in de grafelijke oorkonden, namelijk 12 op de 15 maal. Bovendien is het frappant dat deze 

corroboratio pas voorkomt tussen 1230 en 1242. De standvastigheidsformule in memoriam (...) predictorum 

zónder beschouwing van de daaropvolgende validering brengt dan weer een interessante vaststelling aan het licht 

betreffende de correlatie tussen de grafelijke kanselarij, het St-Pieterskapittel in Rijsel en de abdij van de Bijloke 

in Gent. De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 190-196: ‘Kanselarijhand 16 (1227-1241) (Volker 

Utenhove)’.  
175 Hoewel de protocolcombinatie universis presentes litteras inspecturis (...) noverint universi in de grafelijke 

oorkonden lang niet zo nadrukkelijk aanwezig blijkt als de combinatie beginnend met omnibus (80 maal op 148 

maal), blijkt ze met haar 21 op de 90 maal toch de grootste homogene groep binnen haar selectieoverzicht. Dit is 

te wijten aan de grote onderlinge verscheidenheid van de overige oorkonders en destinatarissen uit deze lijst.  



50 

 

Het gebruik van het werkwoord concedere vergezeld van het bijwoord liberaliter of van het 

inhoudelijk variante werkwoord dare werd in de grafelijke kanselarij zowel onder graaf 

Boudewijn VI/IX als onder gravin Johanna regelmatig toegepast bij het verwoorden van een 

schenkingsdaad. Sommige oorkonden laten in hun aantal karakteristieke dictaatcomponenten 

meer bewijsmateriaal voor hun kanselarijherkomst zien dan aanvankelijk vereist, hetgeen 

illustreert hoe gevarieerd de redactionele kanselarijvoorraad was. De kanselarijoorkonde van 

Margareta voor het klooster van Flines (1241) toont aan dat ook andere leden van de grafelijke 

familie voor de redactie van hun akten beroep deden op de kanselarij.  

 

 

Groep 5: Inbezitstellingen (‘om (...) te bezitten’) 

In oorkonden waarin een schenking of verkoop ten voordele van een kerkelijke instelling 

geschiedt of wordt bevestigd, wordt tijdens de periode 1191-1244 vaak geëxpliciteerd dat de 

beneficiaris meteen in het bezit wordt gesteld van het verkochte of geschonken goed. Dergelijke 

expliciteringen bestaan veelal uit het werkwoord possidere in een gerundium-vorm,176 begeleid 

door een combinatie van bijwoorden of versterkt door de bijwoordelijke tijdsbepaling in 

perpetuum, dat het eeuwigdurende karakter van de actio benadrukt. Tijdens de periode 1191-

1244 blijkt de verwoording in perpetuum (...) libere et absolute (...) possidendum het meest 

courant.177 Hoewel deze uitdrukking voorkomt in 17 grafelijke akten, kan ze voor deze 

oorkondegroep niet als karakteristiek worden beschouwd. Andere, licht gevarieerde 

(bijwoord)combinaties met het gerundium possidendum zijn dat wel, omdat ze tussen 1191 en 

1244 elk op zich het vaakst voorkomen in de grafelijke oorkonden en binnen hun 

selectieoverzicht dus de grootste homogene groep vormen: libere et pacifice (...) possidendum, 

in perpetuum (...) pacifice possidendum en quiete et pacifice (...) possidendum. Ze worden 

hierna respectievelijk in de determinatiegroepen 5a, 5b en 5c toegelicht.  

Groep 5a: libere et pacifice (....) possidendum 

De woordcombinatie libere et pacifice (...) possidendum178 komt binnen de onderzoekstermini 

81 maal voor, waarvan 28 maal in een grafelijke oorkonde. Zowel onder Boudewijn VI/IX als 

tijdens de regering van zijn dochter Johanna verschijnt de uitdrukking in hun oorkonden voor 

beide vorstendommen, zij het in Henegouwen in veel geringere mate.179 Uit de selectielijst van 

                                                        

 

 
176 Een gerundium of verbaalsubstantief is een verbogen infinitief. Elsen, Lambrecht en Vandepitte, Grammatica 

Latijn, 46. In de context van de determinatiegroepen 5a, 5b en 5c mag possidendum worden vertaald als ‘om (...) 

te bezitten’. 
177 De invoering van de opeenvolgende selecties libere [5] absolute + perpetu* + possidend* binnen het tijdsbestek 

1191-1244 gaf in totaal 131 oorkonden als resultaat.  
178 Bekomen via de verfijnende selecties libere [5] pacifice + possidend*. 
179 Van de 28 grafelijke oorkonden uit deze selectielijst zijn er slechts drie voor Henegouwen bestemd, met name 

DiBe ID 2793 dd. 1198 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Cambron, DiBe ID 7730 dd. 1199 voor de abdij 
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libere et pacifice (...) possidendum kregen twee grafelijke oorkonden voor de abdij van Ten 

Duinen reeds de identiteit van destinatarisdocument.180 Deze abdij komt elders in het overzicht 

echter nog zes maal voor als destinataris, maar niet van een grafelijke oorkonde. De herkomst 

van de overige grafelijke oorkonden hoeft om deze reden dus niet in twijfel te worden 

getrokken.  

Andere grote homogene oorkonders- en/of destinatarisgroepen in het selectieoverzicht zijn 

de abdij van Affligem (7 maal), het Marquetteklooster (8 maal) en het St-Pieterskapittel in 

Rijsel (11 maal). Eén van de zeven oorkonden uit het selectieoverzicht die de abdij van 

Affligem als destinataris heeft, is onder meer afkomstig van kanselier Franco van Maldegem.181 

Deze oorkonde heeft een verhoogde kans in het abdijscriptorium182 te zijn geredigeerd, want ze 

bevat naast libere et pacifice (...) possidendum geen andere karakteristieke dictaatelementen om 

als volwaardig kanselarijproduct te kunnen worden beschouwd. Bovendien vertoont deze 

oorkonde  dictaatelementen die in de periode waaruit ze stamt eerder typerend zijn voor de abdij 

van Affligem.183 De acht oorkonden voor het Marquetteklooster uit het selectieoverzicht van 

libere et pacifice (...) possidendum zijn alle afkomstig van de graaf en/of gravin, en vormen 

aldus geen bewijs contra hun eventuele kanselarijherkomst. Meer nog, het feit dat libere et 

pacifice (...) possidendum ook voorkomt in grafelijke oorkonden voor andere bestemmelingen 

vormt net een argument dat de mogelijkheid voor hun kanselarijherkomst openhoudt. Onder 

hen bevindt zich overigens al een grafelijke oorkonde waarvan het dictaat in een voorgaande 

determinatiegroep aan de kanselarij is toegekend.184 Van de 11 oorkonden voor het St-

Pieterskapittel in Rijsel uit het selectieoverzicht ten slotte zijn er twee afkomstig van de graaf 

of gravin. Hun possibiliteit als destinatarisproduct kan evenwel meteen worden weerlegd. Van 

de eerste oorkonde werd het kanselarijdictaat reeds in determinatiegroep 2 geargumenteerd,185 

de tweede oorkonde (DiBe ID 17647 dd. 1226 van gravin Johanna) komt zo meteen aan bod.  

Twintig van de 28 grafelijke oorkonden uit het overzicht van de selectie libere et pacifice 

(...) possidendum voldoen aan de vooropgestelde onderzoekscriteria, en kunnen om die reden 

hierna aan de lijst van grafelijke kanselarijdocumenten worden toegevoegd.  

                                                        

 

 
van St-Saulve in Valenciennes, en DiBe ID 18523 dd. 1230 van Ferrand en Johanna voor Walter van Marvis, 

bisschop van Doornik.  
180 Prevenier, De oorkonden, nrs. 50 en 51 dd. 1196.  
181 DiBe ID 20001 dd. 1235. 
182 Het scriptorium van de abdij van Affligem bestond reeds in de eerste helft van de twaalfde eeuw en was een 

gerenommeerd redactie- en schrijfcentrum waar vaak destinatarisoorkonden werden produceerd, onder meer in 

opdracht van de bisschop van Kamerijk en de graaf van Vlaanderen. Van Synghel, Diplomatische en 

paleografische studie van het scriptorium te Affligem, algemeen besluit (geen paginering).  
183 Binnen de oorkonde van Franco van Maldegem voor de abdij van Affligem (1235) laat bijvoorbeeld het 

notificatio-fragment cognoscere veritatem zich in de jaren 1230 opvallend vaak zien in oorkonden van 

uiteenlopende oorkonders maar bestemd voor de abdij van Affligem.  
184 Namelijk DiBe ID 28164 dd. 1228 (groep 1a, groep 3 en groep 4b).  
185 Met name oorkonde DiBe ID 28686 dd. 1233 van graaf Ferrand.  
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Overzicht van de 20 kanselarijoorkonden uit groep 5a: 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

2793 1198-11-06 Boudewijn VI/IX AB Cambron 

-> komt reeds voor in de groepen 1 en 2 

26221 1220-01-13 (n.s.) Johanna AB Zoetendale 

(Maldegem) 

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); pro salute et prosperitate domini 

(et) mariti mei (groep 18d); bonaria wastine (...) iacentes (groep 19); pro salute animarum 

(nostrarum et) antecessorum (ac, et deinceps) successorum  (groep 2) 

-> PROT: (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) munitam 

(COR) (groep 1a) 

27013 1219-01-99 (n.s.) Johanna AB Nieuwenbos (Gent) 

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); pro salute et prosperitate domini 

(et) mariti mei (groep 18d); pro animabus antecessorum (groep 5a); bonaria wastine (...) 

iacentes (groep 19); pie recordationis (groep 25a); pagamentum (groep 10c); parum plus 

(…) parum minus (groep 5a); karissimus (groep 22e)  

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a); (presentes litteras) 

scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

26220 1219-10-99 Johanna AB Nieuwenbos (Gent) 

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); pro salute et prosperitate domini 

(et) mariti mei (groep 18d); pro animabus antecessorum (groep 5a) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

17647 1226-01-99 (n.s.) Johanna CP St-Pieters (Rijsel) 

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); in manus meas (...) resignare 

(groep 1a); (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

28164 1228-07-07 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in de groepen 1, 3 en 4b 

28179 1230-03-22 (n.s.) Ferrand en Johanna XX – (AB)  Egidius, miles, en 

Sarra, DO de Quesnoy-sur-Deûle – (Marquette) 

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); a(b) (omni) iure feodali penitus 

absolutus (groep 6b); (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); iudicantibus 

quod (...) legitime facta (fuit) (groep 5a);  pro salute animarum nostrarum (groep 18b); 

(ad) commodum et voluntatem (groep 5a); dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) 

(groep 22a); fundare (groep 16c); in manus nostras (...) werpire (groep 2) 

-> PROT:  (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 
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25261 1230-05-99 Johanna AB St-Nicaise (Reims) 

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); tan(m)quam domina 

terre/superior, sicut domina terre (groep 17a); per iudicium hominum nostrorum (groep 

11a); de assensu et voluntate nostra (groep 5a); garandizare (groep 8a); ab omni servitio 

(et iure) feodali (absolvere, esse absolutus, esse exemptus) (groep 6c) 

-> PROT: / 

18757 1230-05-99 Ferrand AB Saint-Nicaise (Reims) 

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in 

feodum (groep 7b); ); per iudicium hominum nostrorum (groep 11a); de assensu et 

voluntate nostra (groep 5a); garandizare (groep 8a); ab omni servitio (et iure) feodali 

(absolvere, esse absolutus, esse exemptus) (groep 6c) 

-> PROT: / 

28185 1230-99-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); per iudicium hominum nostrorum 

(groep 11a); pro animabus antecessorum (groep 5a); (ad) commodum et voluntatem 

(groep 5a);  a(b) (omni) iure feodali penitus absolutus (groep 6b); (de, a) (me, nobis) 

teneba(n)t in feodum (groep 7b); fundare (groep 16c)  

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

28187 1231-03-99 (n.s.) Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); de nostro assensu (groep 5a); in 

manus nostras (...) werpire (groep 2); a(b) (omni) iure feodali penitus absolutus (groep 

6b); iudicantibus quod (...) legitime facta (fuit) (groep 5a); in presentia (nostra et) 

hominum nostrorum (groep 2); fundare (groep 16c)  

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

28189 1231-06-99 Ferrand AB Marquette  

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); karissima uxor (mea, nostra) 

(groep 17d); a(b) (omni) iure feodali penitus absolutus (groep 6b); iudicantibus quod (...) 

legitime facta (fuit) (groep 5a); in presentia (nostra et) hominum nostrorum (groep 2); 

fundare (groep 16c); karissimus (groep 22e); 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2); In 

memoriam (...) predictorum + feci(mus) roborari (groep 4b) 



54 

 

28190 1231-06-99 Ferrand AB Marquette  

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); karissima uxor (mea, nostra) 

(groep 17d); a(b) (omni) iure feodali penitus absolutus (groep 6b); fundare (groep 16c); 

karissimus (groep 22e); dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a) 

-> PROT: In robur igitur et memoriam predictorum (COR) (groep 5a); (presentes litteras) 

scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2); In 

memoriam (...) predictorum + feci(mus) roborari (groep 4b) 

25717 1232-08-99  Ferrand en Johanna AB Nieuwenbos (Gent) 

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); per iudicium hominum nostrorum 

(groep 11a); in manus nostras (...) werpire (groep 2); pro animabus antecessorum (groep 

5a); (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); pro salute animarum nostrarum 

(groep 18b); in presentia (nostra et) hominum nostrorum (groep 2)  

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2)  

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

28686 1233-02-99 (n.s.) Ferrand CP Rijsel (St-Pieters) 

-> komt reeds voor in groep 2 

21004 1238-09-99 Thomas en Johanna AB Marke (Groeninge) 

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); (alta) tamen iusticia (nobis) 

remanente (groep 5a); (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); a nobis 

submoniti (groep 5a); guerpitio (groep 5a); presente et consentiente (groep 5a); 

iudicaverunt (groep 5a); eodem (...) modo (groep 28c) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

27051 1241-06-99 Thomas en Johanna AB Marke (Groeninge) 

-> komt reeds voor in groep 4b 

21889 1242-08-99 Thomas en Johanna AB St-Bertijns (St-Omaars) 

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); tanquam domini terre (groep 5a); 

guerpitio (groep 5a); pro salute animarum nostrarum (groep 18b); in presentia (nostra et) 

hominum nostrorum (groep 2); garandizare (groep 8a); nichil de cetero (...) posse (...) 

reclamare (groep 8d); iudicaverunt (groep 5a) 

-> PROT: / 

22066 1243-05-99 Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); (illustris et) karissimus dominus 

(et, ac) maritus (meus, noster) (groep 17c); iusticia (...) reservata (groep 4b); (dum, qui) 

profectus (esset) in Sabaudiam/Angliam (groep 17e); de assensu et voluntate nostra (groep 

5a); presente et consentiente (groep 5a); karissimus (groep 22e) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 
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22384 1244-06-99 Thomas en Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); tan(m)quam domina 

terre/superior, sicut domina terre (groep 17a); de nostro assensu (groep 5a); iudicantibus 

quod (...) legitime facta (fuit) (groep 5a); garandizare (groep 8a); nichil de cetero (...) 

posse (...) reclamare (groep 8d)  

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

Bespreking van de overige karakteristieke dictaatcomponenten van de 20 ‘nieuwe’ 

kanselarijstukken uit groep 5a: 

Van vier grafelijke oorkonden uit deze determinatiegroep werd reeds in de voorgaande groepen 

geargumenteerd waarom ze hun identificatie als kanselarijdocument verdienen, namelijk de 

akten van Boudewijn VI/IX voor Cambron (1198) (groepen 1 en 2), van Ferrand en Johanna 

voor het klooster van Marquette (1228) (groepen 1, 3 en 4b), van Ferrand voor het St-

Pieterskapittel in Rijsel (1233) (groep 2) en van Thomas en Johanna voor de abdij van Marke 

(Groeninge) (1241) (groep 4b).  

De meeste karakteristieke dictaatcomponenten die de grafelijke oorkonden uit groep 5a laten 

zien, komen of kwamen aan bod in andere determinatiegroepen. Hoewel veel dictaatkenmerken 

tegelijk opdagen in meerdere oorkonden uit deze groep, worden ze hierna toch in 

chronologische volgorde opgesomd, teneinde de vereiste argumenten per oorkonde gebundeld 

te houden: 

- de oorkonde van Johanna voor de abdij van Zoetendale (1220): het motief voor oorkonding  

pro salute et prosperitate domini (et) mariti mei (groep 18d), de vermelding van de ligging van 

een aantal geschonken of verkochte bunders woeste grond als bonaria wastine iacentes (groep 

19), het vroomheidsmotief pro salute animarum (nostrarum et) antecessorum (ac, et deinceps) 

successorum (groep 2) en de corroboratio-formule (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) 

sigilli mei appensione (...) munitam (groep 1a); 

- de oorkonde van Johanna voor de abdij van Nieuwenbos (januari 1219): het motief voor 

oorkonding pro salute et prosperitate domini (et) mariti mei (groep 18d), de vermelding van de 

ligging van een aantal geschonken of verkochte bunders woeste grond als bonaria wastine 

iacentes (groep 19), het adjectief karissimus (groep 22e), het substantief pagamentum (groep 

10c), de ‘wijlen’-uitdrukking pie recordationis (groep 25a) en het corroboratiofragment scribi 

feci(mus) (groep 2); 

- de oorkonde van Johanna voor de abdij van Nieuwenbos (oktober 1219): het motief voor 

oorkonding  pro salute et prosperitate domini (et) mariti mei (groep 18d); 

- de oorkonde van Johanna voor het St-Pieterskapittel in Rijsel (1226): de verwoording van 

de leenafstand als in manus meas (...) resignare (groep 1a) en van de leenband als de/a me 

(nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); 

- de oorkonde van Ferrand en Johanna voor Egidius de Querceto en zijn echtgenote Sarra 

(en in tweede instantie voor het klooster van Marquette) (maart 1230): de 

kwijtscheldingsformule a(b) (omni) iure feodali penitus absolutus (groep 6b), de verwoording 
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van de leenband als de/a me (nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b) en van de leenafstand als 

in manus nostras (...) werpire (groep 2), de vroomheidsformule pro salute animarum nostrarum 

(groep 18b), de adjectievencombinatie dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 

22a), het werkwoord fundare (groep 16c), het corroboratiofragment scribi feci(mus) (groep 2) 

en de protocollaire adres-notificatio-salutatiocombinaties omnibus presentes litteras 

inspecturis + noverit universitas vestra en omnibus presentes litteras inspecturis + salutem 

(groep 1a); 

- de oorkonde van Johanna voor de abdij van St-Nicaise in Reims (mei 1230): de voorstelling 

van de gravin als tan(m)quam domina terre/superior (groep 17a), de verwijzing naar het 

curia/leenhof-vonnis als per iudicium hominum nostrorum (groep 11a), de kwijtschelding ab 

omni servitio (et iure) feodali (absolvere, esse absolutus, esse exemptus) (groep 6c) en het 

sanctio-werkwoord garandizare (groep 8a); 

- de oorkonde van Ferrand voor de abdij van St-Nicaise in Reims (mei 1230): de 

kwijtschelding ab omni servitio (et iure) feodali (absolvere, esse absolutus, esse exemptus) 

(groep 6c), het sanctio-werkwoord garandizare (groep 8a), de verwoording van de leenband als 

de/a me (nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b) en de verwijzing naar het curia-vonnis als per 

iudicium hominum nostrorum (groep 11a);  

- de oorkonde van Ferrand en Johanna voor het klooster van Marquette (1230): de verwijzing 

naar het curia-vonnis als per iudicium hominum nostrorum (groep 11a), de 

kwijtscheldingsformule a(b) (omni) iure feodali penitus absolutus (groep 6b), de verwoording 

van de leenband als de/a me (nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b), het werkwoord fundare 

(groep 16c), het corroboratiofragment scribi feci(mus) (groep 2), de protocollaire notificatio-

adres-salutatiocombinatie omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (groep 2) 

en omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (groep 1a);  

- de oorkonde van Ferrand en Johanna voor het klooster van Marquette (maart 1231): de 

verwoording van de leenafstand als in manus nostras (...) werpire (groep 2), de 

kwijtscheldingsformule a(b) (omni) iure feodali penitus absolutus (groep 6b), de 

aanwezigheidsclausule in presentia (nostra et) hominum nostrorum (groep 2), het werkwoord 

fundare (groep 16c), het corroboratiofragment scribi feci(mus) (groep 2) en de protocollaire 

notificatio-adres-salutatiocombinatie omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi 

(groep 2) en omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (groep 1a);  

- de oorkonde van Ferrand voor het klooster van Marquette (juni 1231, DiBe ID 28189): de 

voorstelling van de gravin door de graaf als karissima uxor (mea, nostra) (groep 17d), de 

kwijtscheldingsformule a(b) (omni) iure feodali penitus absolutus (groep 6b), de 

aanwezigheidsclausule in presentia (nostra et) hominum nostrorum (groep 2), het werkwoord 

fundare (groep 16c), het adjectief karissimus (groep 22e), de corroboratiofragmenten scribi 

feci(mus) (groep 2) en in memoriam (...) predictorum + feci(mus) roborari (groep 4b), en de 

protocollaire notificatio-adres-salutatiocombinatie omnibus presentes litteras inspecturis + 

noverint universi (groep 2) en omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (groep 1a);  

- de oorkonde van Ferrand voor het klooster van Marquette (juni 1231, DiBe ID 28190): de 

voorstelling van de gravin door de graaf als karissima uxor (mea, nostra) (groep 17d), de 

kwijtscheldingsformule a(b) (omni) iure feodali penitus absolutus (groep 6b), het werkwoord 
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fundare (groep 16c), het adjectief karissimus (groep 22e), de adjectievencombinatie dilectus et 

fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a), corroboratiofragmenten scribi feci(mus) (groep 

2) en in memoriam (...) predictorum + feci(mus) roborari (groep 4b) en de protocollaire 

notificatio-adres-salutatiocombinatie omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi 

(groep 2) en omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (groep 1a);  

- de oorkonde van Ferrand en Johanna voor de abdij van Nieuwenbos (1232): de uitdrukking 

per iudicium hominum nostrorum (groep 11a), de leenafstand verwoord als in manus nostras 

(...) werpire (groep 2), de leenbandreferentie de/a me (nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b), 

de vroomheidsclausule pro salute animarum  nostrarum (groep 18b), de aanwezigheidsformule 

in presentia (nostra et) hominum nostrorum (groep 2), het corroboratiofragment scribi 

feci(mus) (groep 2) en de protocollaire notificatio- salutatiocombinatie omnibus presentes 

litteras inspecturis + salutem (groep 1a);  

- de oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Marke (Groeninge) (1238): de 

verwoording van de leenband als de/a me (nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b), de 

uitdrukking eodem (...) modo (groep 28c) en de protocollaire notificatio-adres-

salutatiocombinatie omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (groep 2) en 

omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (groep 1a);  

- de oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van St-Bertijns (1242): de 

vroomheidsformule pro salute animarum nostrarum (groep 18b), de aanwezigheidsclausule in 

presentia (nostra et) hominum nostrorum (groep 2), het sanctio-werkwoord garandizare (groep 

8a) en de sanctio-clausule nichil de cetero posse reclamare (groep 8d); 

- de oorkonde van Johanna voor de abdij van Flines (1243): de voorstelling van de graaf 

door de gravin als karissimus dominus (et, ac) maritus (meus, noster) (groep 17c), de clausule 

van voorbehoud iusticia (...) reservata (groep 4b), het vermelden van de afwezigheid van graaf 

Thomas als dum profectus esset in (Sabaudiam/Angliam) (groep 17e), het adjectief karissimus 

(groep 22e) en de protocollaire notificatio-adres-salutatiocombinatie omnibus presentes litteras 

inspecturis + noverint universi (groep 2) en omnibus presentes litteras inspecturis + salutem 

(groep 1a);  

- de oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Flines (1244): de voorstelling van 

de gravin als tan(m)quam domina terre/superior (groep 17a), het sanctio-werkwoord 

garandizare (groep 8a) en de sanctio-clausule nichil de cetero posse reclamare (groep 8d), en 

de protocollaire notificatio-adres-salutatiocombinatie omnibus presentes litteras inspecturis + 

noverint universi (groep 2) en omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (groep 1a).  

In het overzicht van de redactionele kanselarijstukken uit groep 5a is in de akten voor 

Nieuwenbos (januari en oktober 1219 en 1232) en voor Marquette (1230) verder nog de 

vroomheidsclausule pro animabus antecessorum te zien. Dit devotiemotief komt overwegend 
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voor tijdens de regering van gravin Johanna186 maar was reeds gekend en werd reeds toegepast 

in de kanselarij van haar vader, graaf Boudewijn VI/IX.187  

In de inleiding van de determinatiegroepen 1 tot 5 werd reeds aangehaald dat bij de 

schenking van een leengoed door een vazal aan een kerkelijke instelling steeds de toestemming 

van de leenheer was vereist. In de dictaten van de grafelijke oorkonden uit groep 5a wordt dan 

ook op verschillende manieren verwezen naar de grafelijke instemming of goedkeuring met 

woordgroepen als de nostro assensu,188 de assensu et voluntate nostra,189 en a nobis 

submoniti.190 

In sommige gevallen waren ook de echtgenote of erfgenamen aanwezig bij de 

overdrachtsprocedure voor het leenhof en dienden ook zij akkoord te gaan (presente et 

consentiente,191 (ad) commodum et voluntatem (ipsorum, uxore sua)192) met de verwerping van 

                                                        

 

 
186 In totaal komt de clausule pro animabus antecessorum (selectie pro animabus antecessorum), waarmee het 

zieleheil van de voorouders wordt bedongen, 26 maal voor. In 11 gevallen gaat het daarbij om een ‘Vlaamse’ 

grafelijke oorkonde. Na 1200 blijft de formulering achterwege in de grafelijke akten. Ze wordt rond 1219 tijdelijk 

‘herontdekt’, blijft in de jaren nadien opnieuw ongebruikt in de kanselarij en wordt ten slotte tussen 1228 en 1238 

opnieuw regelmatiger toegepast.  
187 Daarvan getuigt de kanselarijoorkonde van Boudewijn VI/IX dd. 1200 voor de abdij van Blendecques. 

Prevenier, De oorkonden, nr. 154. 
188 Binnen determinatiegroep 5a te zien in de oorkonden van Ferrand en Johanna voor het klooster van Marquette 

(maart 1231) en van Thomas en Johanna voor de abdij van Flines (1244). De selectie de nostro assensu is in meer 

dan de helft van de keren aanwezig in een grafelijke akte (11 maal op een totaal van 20 maal). Tussen 1233 en 

1244 is ze er op één uitzondering na zelfs exclusief in te zien. Dat de woordvolgorde bij deze selectie een rol 

speelt, blijkt uit het feit dat de ‘omgekeerde’ selectie de assensu nostro, hoewel tijdens de onderzoeksperiode iets 

vaker gebruikt (25 maal), zich in verhouding veel minder laat zien in grafelijke akten (3 maal). Omdat alle 11 de 

grafelijke oorkonden uit het selectieoverzicht van de nostro assensu als kanselarijdocumenten kunnen worden 

gedetermineerd, mag worden gesteld dat deze woordvolgorde in de grafelijke kanselarij een manifeste voorkeur 

genoot op het breder gekende de assensu nostro. Zie hiervoor ook de determinatiegroepen 5b, 7b, 10g en 28c.   
189 Binnen groep 5a op te merken in de oorkonden van Johanna en deze van Thomas voor de abdij van St-Nicaise 

(beide mei 1230) en in de akte van Johanna voor Flines (1243). De uitdrukking is tussen 1212 en 1244 acht maal 

toegepast, waarvan vanaf 1230 vier maal in een grafelijke akte. 
190 Binnen determinatiegroep 5a aanwezig in de akte van Thomas en Johanna voor de abdij van Marke (Groeninge) 

(1238). De zegswijze a nobis (...) submoniti blijkt een exclusieve redactionele kanselarijcreatie. Tussen 1235 en 

1244 is ze vier maal toegepast in een grafelijke akte met telkens een andere bestemmeling: DiBe ID 20111 dd. 

1235 voor het hospitaal in Rijsel (determinatiegroep 5b), DiBe ID 21004 dd. 1238 voor de abdij van Marke 

(Groeninge) (determinatiegroep 5a), DiBe ID 22526 dd. 1240 voor de abdij van Flines (determinatiegroep 5c) en 

DiBe ID 28255 dd. 1244 voor het klooster van Marquette (determinatiegroep 7b). 
191 Binnen determinatiegroep 5a te zien in de oorkonden van Thomas en Johanna voor de abdij van Marke 

(Groeninge) (1238) en in deze van Johanna voor de abdij van Flines (1243). Deze woordgroep, bekomen via de 

selectie presente [5] consentiente, verschijnt vijf op de 26 maal in een grafelijke oorkonde. Eén oorkonde van 

Boudewijn VI/IX voor de abdij van Ename levert het bewijs dat deze formulering in 1200 reeds was gekend in de 

kanselarij. Prevenier, De oorkonden, nr. 148. De overige vier grafelijke oorkonden dateren uit de regering van 

gravin Johanna, meerbepaald uit de periode na 1226.  
192 Binnen groep 5a te zien in de oorkonden van Ferrand en Johanna voor Egidius de Querceto en zijn echtgenote 

Sarra (1230) en voor het klooster van Marquette (1230). Commodum [5] voluntatem is op een totaal van zeven 
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het leen ten overstaan van de leenheer, om het vervolgens te schenken aan een abdij of 

klooster.193 Ook de werkwoord(groep)en iudicare194 en iudicantibus quod (...) legitime facta 

(fuit)195 houden verband met de procedure van leenoverdracht. Nadat de vazal zijn leen had 

afgestaan aan zijn leenheer (guerpitio196) en nadat alle betrokkenen hadden verklaard geen 

rechten meer te zullen claimen op het vervreemde leen (renunciatie), vonnisten de in het 

grafelijke leenhof zetelende leenmannen dat alles wettelijk en volgens de procedureregels was 

verlopen.197 

In het dispositio vermeldt de oorkonde van Johanna voor de abdij van Nieuwenbos (januari 

1219) verder nog de formulering parum plus (...) parum minus.198 Ze wordt in de 

oorkondeteksten ingelast wanneer de oppervlakte van een stuk land slechts bij benadering is 

weergegeven.  

                                                        

 

 
maal vier maal vertegenwoordigd in een grafelijke akte voor drie verschillende destinatarissen. Hoewel de 

woordcombinatie rond 1200 reeds te zien is in oorkonden van de aartsdiaken (AD) van Luik (Brabant) (DiBe ID 

13127 en DiBe ID 13522), komt ze in de grafelijke akten pas voor vanaf 1230. 
193 Dit was bijvoorbeeld nodig ingeval de echtgenote recht had op een weduwgoed. Omdat erfgenamen en 

verwanten het nakooprecht genoten op een leen dat zou worden vervreemd, hetzij via een verkoop, hetzij via een 

schenking, dienden ook zij in te stemmen met de leenafstand. Heirbaut, ‘Procedure tot overdracht van onroerende 

goederen’, 41-48. 
194 Omdat het werkwoord iudicare in deze context moet slaan op de verklaring van de leenmannen 

vertegenwoordigd in het leenhof, richtte de selectie zich op de derde persoon meervoud, namelijk iudicaverunt. 

Vermits een oorkonde vaak het schriftelijke verslag geeft van wat zich voordien in het leenhof had afgespeeld, 

werd geopteerd voor de vervoeging in de verleden tijd. Binnen de huidige determinatiegroep 5a komt de 

werkwoordsvorm voor in de oorkonden van Thomas en Johanna voor de abdijen van Marke (Groeninge) (1238) 

en van St-Bertijns (1242). Tussen 1191 en 1244 is ze 47 maal te zien, waarvan 16 maal in een grafelijke akte. 

Hoewel het werkwoord regelmatig is gebruikt in oorkonden voor de abdij van St-Maarten in Doornik (9 maal), is 

ze wat de grafelijke akten betreft enkel toegepast voor Vlaanderen.  
195 Zoals binnen groep 5a te zien in de oorkonden van Ferrand en Johanna voor Egidius de Querceto en zijn 

echtgenote Sarra (1230) en voor het Marquetteklooster (maart 1231), in de oorkonde van Ferrand voor Marquette 

(juni 1231) en in de oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Flines (1244). De opeenvolgende 

verfijnende selecties luidden iudicantibus + legit* fact* en gaven tien oorkonden als resultaat. Vijf daarvan zijn 

grafelijke bescheiden voor Vlaanderen. 
196 Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité?, 202. De selectie guerpitio*, binnen determinatiegroep 5a te zien in de 

oorkonden van Thomas en Johanna voor de abdij van St-Bertijns (1242) en voor de abdij van Marke (Groeninge) 

(1238), werd reeds herhaaldelijk gebruikt in de kanselarij onder Boudewijn VI/IX. Prevenier, De oorkonden, nr. 

176 dd. 1197 en nr. 151 dd. 1200 voor de abdij van St-Amand, en nr. 112 voor Raoul van Passendale. Binnen het 

genoemde tijdsbestek is het zelfstandig naamwoord 24 maal toegepast, waarvan zes maal in een grafelijke 

oorkonde voor Vlaanderen. Ook de spellingsvariant werpitio is in ongeveer dezelfde verhouding aanwezig in de 

grafelijke oorkonden (8 maal op de in totaal 34 maal), maar is globaal gezien iets vaker gebruikt. 
197 Heirbaut, ‘Procedure tot overdracht van onroerende goederen’, 49-52. 
198 Te verstaan als ‘iets meer of iets minder’. Binnen de onderzoeksperiode daagt de selectie parum plus + parum 

minus in 24 oorkonden op. Zes daarvan zijn vanaf 1219 afkomstig van de graaf of gravin, één is gericht aan het 

grafelijke echtpaar (DiBe ID 18333 dd. 1228, afkomstig van de abdij van Clairmarais). De grafelijke akten in deze 

selectie hebben alle een Vlaamse bestemmeling. 
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Nog een voor de grafelijke oorkonden karakteristieke uitdrukking is binnen 

determinatiegroep 5a te zien in de oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Marke 

(Groeninge) (1238), namelijk (alta) tamen iusticia (nobis) remanente199. Net als de in groep 4b 

behandelde verwoording iusticia (...) reservata gaat het om een sanctio-clausule, waarbij de 

oorkonder zich de jurisdictie voor bepaalde strafzaken voorbehoudt.  

De oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van St-Bertijns ten slotte maakt nog 

melding van de hoedanigheid van het grafelijke echtpaar als tanquam domini terre. Deze 

beschrijving heeft geen exclusief ‘grafelijk’ karakter, maar is in deze groep oorkonden wel het 

dominantst aanwezig.200 

In de voorgaande determinatiegroepen werd de combinatie van het adres omnibus presentes 

litteras inspecturis met de salutatio salutem of met de notificatio’s noverint universi en noverit 

universitas vestra als karakteristiek voor de grafelijke akten voorgesteld. Het adres omnibus 

presentes litteras inspecturis is op zich echter even kenmerkend voor deze oorkondersgroep.201 

Binnen groep 5a vertoont het zich, in combinatie met andere protocolformules die op zich niet 

dominant hoeven te zijn voor de grafelijke akten, in de oorkonden van Johanna voor de abdij 

van Nieuwenbos (januari en oktober 1219) en voor het St-Pieterskapittel in Rijsel (1226).  

Ook de corroboratio-inleiding in robur igitur et memoriam predictorum, zoals binnen groep 

5a opgenomen in de oorkonde van Ferrand voor het klooster van Marquette (juni 1231, DiBe 

ID 28190), is tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw overtuigend aanwezig in de grafelijke 

oorkonden.202  Het feit echter dat deze standvastigheidsformule pas vanaf 1231 is toegepast en 

het gros van de grafelijke oorkonden uit de overzichtslijst van deze selectie verder in dit betoog 

als kanselarijcreaties kunnen worden geïdentificeerd, doet vermoeden dat dit protocol onder 

impuls van Egidius van Bredene aan het kanselarijarsenaal is toegevoegd.203 

 

                                                        

 

 
199 De uitdrukking komt tussen 1236 en 1244 zes op de zeven maal voor in een grafelijke oorkonde voor zowel 

Vlaanderen als voor Henegouwen. Naast de akte voor de abdij van Marke voldoen nog drie grafelijke akten uit het 

selectieoverzicht van iusticia [5] remanente + tamen aan de voorwaarden van een redactioneel kanselarijstuk (zie 

ook determinatiegroepen 5c, 7b en 8a). 
200 Tanquam domini terre doet zijn intrede vanaf 1232 en treedt in zes van de in totaal acht keren op in grafelijke 

akten. Deze zes grafelijke oorkonden zijn alle bestemd voor Vlaanderen. Zie ook determinatiegroepen 5b en 7b 

voor bijkomende kanselarij-identificaties uit deze selectielijst.    
201 Het adres omnibus presentes litteras inspecturis komt in voege vanaf 1201 en is tot 1244 564 maal te zien in 

oorkonden van diverse oorkonders en bestemd voor uiteenlopende destinatarissen. Met een vertegenwoordiging 

van 160 maal vormen de grafelijke oorkonden de grootste homogene groep binnen deze selectie. Vanaf 1228 is 

dit adres er ten opzichte van de overige oorkonden uit de selectielijst zelfs zeer dominant in aanwezig. Zie De 

Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 118-121. 
202 Namelijk 13 maal op een totaal van 25 maal, en enkel voor Vlaanderen. 
203 Zie ook verder in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 141-143, waar een synthese wordt gemaakt 

van alle (karakteristieke) protocolformules die in de kanselarijstukken uit dit onderzoek zijn genoteerd, en 

Paragraaf 5.2.2, 244-248: ‘De clerici comitis – Egidius van Bredene’, waar de invloed van Egidius van Bredene 

op de kanselarijwerking wordt beargumenteerd. 
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Groep 5b: in perpetuum pacifice (...) possidendum 

In tegenstelling tot libere et pacifice (...) possidendum, het uitgangspunt van de vorige 

determinatiegroep, is de variant in perpetuum pacifice possidendum nog niet waarneembaar in 

de kanselarijoorkonden van Boudewijn VI/IX, maar is in de grafelijke oorkonden van Johanna 

wel dominant aanwezig vanaf 1228.204 Elf  van de 12 grafelijke akten uit de selectielijst van in 

perpetuum pacifice possidendum die nog niet eerder zijn geïdentificeerd, bevatten daarnaast het 

gewenste aantal bijkomende karakteristieke dictaatcomponenten in hun dispositio of protocol, 

en vertonen verder geen anomalieën die in de richting van een destinatarisherkomst kunnen 

wijzen.205 Om deze redenen kunnen ze aan het eind van deze paragraaf als kanselarijoorkonden 

worden beschouwd.  

Overzicht van de 11 ‘nieuwe’ kanselarijoorkonden uit groep 5b: 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

25527 1228-04-99 Ferrand en Johanna HO O.L.V.-hospitaal 

(Gent)206 

-> DISP: in perpetuum pacifice (...) possidendum (groep 5b); causa Dei (groep 5b) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

                                                        

 

 
204 Voor het startcriterium van deze determinatiegroep werd gewerkt met de selectie in perpetuum pacifice 

possidend*. De formulering duikt pas vanaf 1228 op in de grafelijke oorkonden voor Vlaanderen (12 maal op een 

totaal van 36 maal binnen de onderzoekstermini), maar is daarvoor wel reeds te zien in akten afkomstig van 

uiteenlopende oorkonders, waaronder de bisschop van Luik (DiBe ID 13302 dd. 1202), het St-Pieterskapittel in 

Rijsel (DiBe ID 17348 dd. 1224) en de abt van St-Pieters in Gent (DiBe ID 27270 dd. 1227).  
205 Dat binnen determinatiegroep 5b de akte van Ferrand en Johanna voor de Bijloke en voor de dominicanen in 

Gent (DiBe ID 18406 dd. 1229) in haar corroboratio een standvastigheidsformule laat zien (ab hominum memoria 

non recedant) die binnen de onderzoekstermini vaker voorkomt in oorkonden afkomstig van het St-Pieterskapittel 

in Rijsel (5 van de 12 maal) dan in de akten van de graven van Vlaanderen en Henegouwen (2 van de 12 maal), 

vormt geen bezwaar voor haar erkenning als redactioneel kanselarijstuk. Het St-Pieterskapittel treedt immers 

binnen het selectieoverzicht van deze protocolformule niet op als destinataris van een grafelijke oorkonde, en 

bovendien bevatten de twee grafelijke documenten waarin dit corroboratio-element verschijnt voldoende andere 

dictaatonderdelen die elk op zich het meest intensief in de grafelijke akten zijn toegepast. Er hoeft bijgevolg niet 

langer twijfel te heersen over de kanselarijherkomst van deze twee redacties (zie ook determinatiegroep 16a voor 

de determinatie van de tweede grafelijke oorkonde uit de selectielijst van ab hominum memoria non recedant, met 

name DiBe ID 25719 dd. 1233 van Johanna voor het hospitaal en de abdij van de Bijloke). 
206 De ontstaansgeschiedenis van het Bijlokehospitaal komt ook aan bod in De Paermentier, Schrift in dienst van 

de macht, I, 190-196, Paragraaf 4.2.16: ‘Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)’. Voor een algemene schets van de 

geschiedenis van dit hospitaal, zie Walters, Geschiedenis der Zusters der Bijloke; Laleman, Het 13de-eeuwse 

hospitaal van de Bijloke; Van Heddeghem, Een middeleeuws abdijhospitaal en Vleeschouwers, ‘Het beheer van 

het O.L.V.-hospitaal’, 11-34. 
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25702 1228-06-99 Ferrand en Johanna HO O.L.V.-hospitaal 

(Gent) 

-> DISP: in perpetuum pacifice (...) possidendum (groep 5b); inchoare (groep 16a); pro 

animabus antecessorum (groep 5a); noscimur (habuisse/tenuisse)(iusticia) (groep 5b) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

18406207 1229-04-14 (a.q.) Ferrand en Johanna AB–AB–HO Bijloke – 

Dominicanen (Gent) – Bijloke 

-> DISP: in perpetuum pacifice (...) possidendum (groep 5b); inchoari fecimus (groep 16b) 

(EXCL) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

18967 1231-03-99 (n.s.) Ferrand (testament) NN – AB diverse 

beneficiarissen – Marquette 

-> DISP: in perpetuum pacifice (...) possidendum (groep 5b); usus (…) pauperum (groep 

24b); fundare (groep 16c); karissima uxor (mea, nostra) (groep 17d); pro salute anime 

mee (groep 18c) 

-> PROT: / 

28192 1231-99-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> DISP: in perpetuum pacifice (...) possidendum (groep 5b); pro animabus antecessorum 

(groep 5a); fundare (groep 16c) 

-> PROT:  (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

28193 1232-04-99 Ferrand en Johanna AB Marquette 

-> DISP: in perpetuum pacifice (...) possidendum (groep 5b); tanquam domini terre (groep 

5a); teneri garandire (groep 8b); pro salute animarum nostrarum (groep 18b) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

                                                        

 

 
207 Omdat de werkwoordgroep inchoari fecimus exclusief in de grafelijke oorkonden is toegepast (zie groep 16b), 

hoeft deze akte van Ferrand en Johanna voor de Bijloke en voor de dominicanen in Gent in principe slechts over 

drie karakteristieke dictaatelementen te beschikken om aan de criteria van een redactionele kanselarijoorkonde te 

voldoen. 
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20111 1235-09-99 Johanna XX armen (verecundis 

pauperibus) v Rijsel 

-> DISP: in perpetuum pacifice (...) possidendum (groep 5b); (de, a) (me, nobis) 

teneba(n)t in feodum (groep 7b); a nobis submoniti (groep 5a); coram hominibus nostris 

(groep 5b); usus (…) pauperum (groep 24b); felicis memorie (groep 5b); singulis annis (...) 

accipiendum (groep 10a)  

-> PROT: In robur igitur et memoriam predictorum (COR) (groep 5a); (presentes litteras) 

scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

27034 1235-10-99 Johanna AB Bijloke  

-> DISP: in perpetuum pacifice (...) possidendum (groep 5b); de nostro assensu (groep 

5a); bonaria wastine (...) iacentes (groep 19); (illustris et) karissimus dominus (et, ac) 

maritus (meus, noster) (groep 17c); pagamentum (groep 10c); parum plus (…) parum 

minus (groep 5a) 

-> PROT: In robur igitur et memoriam predictorum (COR) (groep 5a); (presentes litteras) 

scribi feci(mus) (COR) (groep 2); In memoriam (...) predictorum + feci(mus) roborari 

(COR) (groep 4b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

27039 1238-08-99  Thomas en Johanna AB Bijloke  

-> DISP: in perpetuum pacifice (...) possidendum (groep 5b); pro animabus antecessorum 

(groep 5a); dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a); pro salute 

animarum nostrarum (groep 18b) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

27130 1239-12-99 Thomas en Johanna AB Bijloke  

-> DISP: in perpetuum pacifice (...) possidendum (groep 5b); pro salute animarum 

nostrarum (groep 18b) 

-> PROT: In robur igitur et memoriam predictorum (COR) (groep 5a); (presentes litteras) 

scribi feci(mus) (COR) (groep 2); In memoriam (...) predictorum + feci(mus) roborari 

(COR) (groep 4b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 
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27583 1239-08-99 Thomas en Johanna AB Spermalie 

-> DISP: in perpetuum pacifice (...) possidendum (groep 5b); de nostro assensu (groep 

5a); dilectus clericus (meus, noster) (et fidelis meus, noster) (groep 5b); pro salute 

animarum nostrarum (groep 18b); in presentia (nostra et) hominum nostrorum (groep 2); 

cum omnibus ad ipsum pertinentibus (groep 5b) 

-> PROT: In robur igitur et memoriam predictorum (COR) (groep 5a); (presentes litteras) 

scribi feci(mus) (COR) (groep 2); In memoriam (...) predictorum + feci(mus) roborari 

(COR) (groep 4b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

Bespreking van de overige karakteristieke dictaatcomponenten van de 11 ‘nieuwe’ 

kanselarijstukken uit groep 5b: 

Hierna worden in chronologische volgorde de karakteristieke dictaatelementen van de 

grafelijke oorkonden uit determinatiegroep 5b opgesomd die reeds in vorige groepen werden 

toegelicht, of die verderop nog zullen worden becommentarieerd:  

- de oorkonde van Ferrand en Johanna voor het O.L.V.-hospitaal in Gent (april 1228): het 

corroboratiofragment scribi feci(mus) (groep 2) en de adres-salutatiocombinatie omnibus 

presentes litteras inspecturis en salutem (groep 1a); 

- de oorkonde van Ferrand en Johanna voor het O.L.V.-hospitaal in Gent (juni 1228): het 

‘stichtings’werkwoord inchoare (groep 16a), de vroomheidsformule pro animabus 

antecessorum (groep 5a), het corroboratiofragment scribi feci(mus) (groep 2) en de adres-

salutatiocombinatie omnibus presentes litteras inspecturis en salutem (groep 1a); 

- de oorkonde van Ferrand en Johanna voor de abdij en het hospitaal van de Bijloke en voor 

de Dominicanen in Gent (1229): de ‘stichtings’werkwoordgroep inchoari fecimus (groep 16b) 

en het corroboratiofragment scribi feci(mus) (groep 2); 

- de testamentoorkonde van Ferrand voor in het bijzonder het Marquetteklooster (1231): de 

vroomheidsformule pro salute anime mee (groep 18c), de uitdrukking usus (...) pauperum 

(groep 24b), het ‘stichtings’werkwoord fundare (groep 16c) en de voorstelling door de graaf 

van zijn echtgenote als karissima uxor mea (groep 17d); 

- de oorkonde van Ferrand en Johanna voor het Marquetteklooster (1231): de 

vroomheidsformule pro animabus antecessorum (groep 5a), het ‘stichtings’werkwoord fundare 

(groep 16c), het corroboratiofragment scribi feci(mus) (groep 2) en de adres-notificatio-

salutatiocombinaties omnibus presentes litteras inspecturis en salutem (groep 1a) en omnibus 

presentes litteras inspecturis en noverint universi (groep 2);  

- de oorkonde van Ferrand en Johanna voor het Marquetteklooster (1232): de voorstelling 

van het grafelijke echtpaar als tan(m)quam domini terre (groep 5a), de sanctio-clausule teneri 

(...) garandire (groep 8b), de vroomheidsformule pro salute animarum nostrarum (groep 18b), 

het corroboratiofragment scribi feci(mus) (groep 2) en de adres-notificatio-salutatiocombinaties 

omnibus presentes litteras inspecturis en salutem (groep 1a) en omnibus presentes litteras 

inspecturis en noverint universi (groep 2);  
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- de oorkonde van Johanna voor de armen in Rijsel (1235): de leenbandreferentie (de/a) 

nobis teneba(n)t in feodum (groep 7b), het verwoorden van de instemming van de graaf en/of 

gravin met een leentransactie als a nobis (...) submoniti (groep 5a), de uitdrukking usus (...) 

pauperum (groep 24b), het specificeren van de ontvangst van een jaarlijkse inkomst als singulis 

annis (...) accipiendum (groep 10a), de corroboratio-inleiding in robur igitur et memoriam 

predictorum (groep 5a), het valideringsfragment scribi feci(mus) (groep 2), en de adres-

notificatio-salutatiocombinaties omnibus presentes litteras inspecturis en salutem (groep 1a) en 

omnibus presentes litteras inspecturis en noverint universi (groep 2); 

- de oorkonde van Johanna voor de Bijlokeabdij te Gent (1235): het verwoorden van de 

grafelijke instemming als de nostro assensu (groep 5a), het vermelden van de ligging van een 

(geschonken) stuk woeste grond als (getal) bonaria wastine iacentes (groep 19), het verwijzen 

door gravin Johanna naar haar echtgenoot als illustris et karissimus dominus (et, ac) maritus 

(noster, meus) (groep 17c), het woord pagamentum (groep 10c), het bij benadering omschrijven 

van een landoppervlakte als (aantal bunders) parum plus (...) parum minus (groep 5a), de 

corroboratio-onderdelen scribi feci(mus) (groep 2) en in robur igitur et memoriam predictorum 

(groep 5a), de combinatie van de corroboratio-standvastigheidsformule in memoriam (...) 

predictorum en de validering feci(mus) roborari (groep 4b) en de adres-notificatio-

salutatiocombinaties omnibus presentes litteras inspecturis en salutem (groep 1a) en omnibus 

presentes litteras inspecturis en noverint universi (groep 2);  

- de oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van de Bijloke (1238): de 

vroomheidsclausules pro animabus antecessorum (groep 5a) en pro salute animarum 

nostrarum (groep 18b), de omschrijving van een gewaardeerde en getrouwe grafelijke 

onderdaan als dilectus et fidelis noster (groep 22a), de corroboratio-werkwoordgroep scribi 

feci(mus) (groep 2) en de adres-notificatio-salutatiocombinaties omnibus presentes litteras 

inspecturis en salutem (groep 1a) en omnibus presentes litteras inspecturis en noverint universi 

(groep 2); 

- de oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van de Bijloke (1239): de 

vroomheidsformule pro salute animarum nostrarum (groep 18b), de corroboratio-inleiding in 

robur igitur et memoriam predictorum (groep 5a) en –werkwoordgroep scribi feci(mus) (groep 

2), de combinatie van de corroboratio-standvastigheidsformule in memoriam (...) predictorum 

en de validering feci(mus) roborari (groep 4b) en de adres-notificatio-salutatiocombinaties 

omnibus presentes litteras inspecturis en salutem (groep 1a) en omnibus presentes litteras 

inspecturis en noverint universi (groep 2);  

- de oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Spermalie (1239): de 

vroomheidsformule pro salute animarum nostrarum (groep 18b), het verwoorden van de 

grafelijke instemming als de nostro assensu (groep 5a), de aanwezigheidsclausule in presentia 

(nostra et) hominum nostrorum (groep 2), de corroboratio-inleiding in robur igitur et 

memoriam predictorum (groep 5a) en –werkwoordgroep scribi feci(mus) (groep 2), de 

combinatie van de corroboratio-standvastigheidsformule in memoriam (...) predictorum en de 

validering feci(mus) roborari (groep 4b) en de adres-notificatio-salutatiocombinaties omnibus 

presentes litteras inspecturis en salutem (groep 1a) en omnibus presentes litteras inspecturis en 

noverint universi (groep 2).  
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Een vroomheidsmotief dat hiervoor nog niet ter sprake is gekomen valt op te merken in de 

oorkonde van Ferrand en Johanna voor het O.L.V.-hospitaal in Gent (april 1228), namelijk 

causa Dei.208 Verder was het bekend dat de graaf en gravin de rechtspraak konden behouden 

op een leengoed of recht dat werd verkocht of weggeschonken. In de oorkonde van Ferrand en 

Johanna van juni 1228 voor datzelfde hospitaal is dit verwoord als (iusticia) noscimur 

habuisse/tenuisse.209   

Een variant van de aanwezigheidsclausule in presentia (...) hominum nostrorum (groep 2), 

waarmee wordt gealludeerd op de leenafstand van de vazal voor de leenmannen zetelend in het 

leenhof, is coram hominibus nostris.210 De woordgroep is binnen determinatiegroep 5b te zien 

in de oorkonde van Johanna voor de armen in Rijsel (1235). Verder in deze akte treft men de 

verwijzing naar een overleden (grafelijk) familielid aan als felicis memorie.211  

                                                        

 

 
208 Deze vrome beweegreden (selectie causa Dei) komt tussen 1191 en 1244 39 maal voor, waarvan 15 maal in 

een grafelijke akte. Het motief was gekend in de kanselarij van graaf Boudewijn VI/IX (Prevenier, De oorkonden, 

nr. 186 dd. 1201 voor de grafelijke kapel in Kortrijk), maar kent vooral opgang tijdens de regering van gravin 

Johanna, meerbepaald vanaf de late jaren 1220. Verschillende kanselarijoorkonden die deze woordcombinatie 

bevatten dateren immers van na 1227 (voorbeelden: DiBe ID  27081 dd. 1228 voor de Bijloke-abdij (groep 8c), 

DiBe ID 27029 dd. 1233 voor de grafelijke baljuws (groep 15a) en DiBe ID 21191 dd. 1239 voor het St-

Pieterskapittel in Rijsel (groep 7b). Het motief valt voornamelijk waar te nemen in grafelijke oorkonden voor 

Vlaanderen, maar komt ook een maal voor in een grafelijke akte voor de bisschop van Doornik (DiBe ID 18523 

dd. 1230 (n.s.)). Hoewel dit stuk acht voor de grafelijke oorkonden karakteristieke dictaateigenschappen bevat, 

vertoont ze ook een notificatio (noverit (...) paternitas (...) vestra) die tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw 

heel dominant aanwezig is in bisschoppelijke oorkonden uit Doornik en Kamerijk. Om deze reden kan deze akte 

dus niet als volwaardig kanselarijstuk worden weerhouden. 
209 De werkwoordgroep (iusticia) noscimur habuisse/tenuisse werd exclusief aangetroffen in drie grafelijke 

oorkonden, die alle drie als kanselarijoorkonde kunnen worden gedefinieerd: DiBe ID 25702 dd. 1228 voor het 

O.L.V.-hospitaal in Gent (groep 5b), DiBe ID 20307 dd. 1236 voor Lambert van Brugge, baljuw van Veurne 

(groep 7b, mandament) en DiBe ID 21214 dd. 1239 voor Willem van Oostkerke, baljuw van Veurne (groep 7b, 

mandament).  
210 De overzichtslijst van de selectie coram hominibus nostris geeft tussen 1191 en 1244 39 akten als resultaat, 

waarvan er 15 afkomstig zijn van de graven en/of gravinnen van Vlaanderen en Henegouwen. De woordgroep 

werd in 1205 reeds herhaaldelijk toegepast in de kanselarij van Boudewijn VI/IX in het Oosten. Prevenier, De 

oorkonden, nr. 280 voor paus Innocentius III, nrs. 281 en 286 voor de Franse koning Filips II Augustus, nrs. 282 

en 283 voor kanselier Geraard van de Elzas, en nr. 284 voor de grafelijke klerk Walter van Kortrijk. Na 1205 is de 

uitdrukking geruime tijd afwezig in de grafelijke kanselarij, maar wordt er vanaf 1227 opnieuw meermaals 

toegepast. Alle grafelijke dictaten die vanaf dat jaar deze woordgroep dragen, kunnen namelijk op basis van hun 

vormeigenschappen als kanselarijdocument worden erkend (DiBe ID 18183 dd. 1227 (a.q.) voor de abdij van Loos 

(groep 11a), DiBe ID 27567 dd. 1228 voor Egidius van Bredene (groep 7b), DiBe ID 18630 dd. 1229 voor de 

klerk Jan van Praat (groep 15c), DiBe ID 19422 dd. 1233 (n.s.) voor de abdij van Cambron (groep 7b), DiBe ID 

19641 dd. 1233 voor het Marquetteklooster (groep 19a), DiBe ID 27578 dd. 1235 voor Egidius van Bredene (groep 

7a), DiBe ID 20111 dd. 1235 voor de armen van Rijsel (groep 5b) en DiBe ID 21966 dd. 1242 voor de abdij van 

Loos (groep 9).  
211 Net als pie recordationis en bone recordationis (respectievelijk groepen 25a en 25b) is ook de expressie felicis 

memorie karakteristiek voor de grafelijke oorkonden tijdens de periode 1191-1244. Op de in totaal 48 maal 

verschijnt ze 15 maal in een grafelijk document, en wordt ze in de grafelijke kanselarij zowel onder graaf 
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De oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Spermalie (1239) ten slotte maakt 

nog gewag van de beschrijving van een grafelijke klerk als dilectus clericus (meus, noster)212 

en van de zegswijze cum omnibus ad ipsum pertinentibus,213 waarmee alle bezittingen en 

bijhorende rechten van een instelling of van een particulier leengoed worden bedoeld.   

Het combineren van stereotiepe protocolformules en -fragmenten in grafelijke oorkonden vanaf 

1228 blijkt zoveel parallelle toepassingen te kennen, dat er in determinatiegroep 5b geen 

protocolformules resteren die nog niet eerder aan bod zijn gekomen.   

 

Groep 5c: quiete et pacifice (...) possidendum  

Een laatste voor de grafelijke oorkonden karakteristieke variant om een inbezitstelling te 

verwoorden is het samengaan van het gerundium possidendum met de bijwoordcombinatie 

quiete et pacifice.214 Hoewel de formulering binnen de onderzoeksperiode in brede kringen en 

                                                        

 

 
Boudewijn VI/IX als onder gravin Johanna gehanteerd. Prevenier, De oorkonden, nrs. 56 en 58 dd. 1196 voor de 

abdij van Ter Doest, nr. 167 dd. 1201 voor de abdij van Fontevrault en nr. 287 dd. 1205 voor Filips II Augustus. 

Tijdens het bewind gravin Johanna: DiBe ID 19611 dd. 1233 van het St-Pieterskapittel in Rijsel voor gravin 

Johanna (groep 22e), DiBe ID 25719 dd. 1233 voor het Bijlokehospitaal in Gent (groep 16a), DiBe ID 19831 dd. 

1234 voor de abdij van Zoetendale (groep 10f), DiBe ID 20111 dd. 1235 voor de armen van Rijsel (groep 5b) en 

DiBe ID 28218 dd. 1236 voor het Marquetteklooster (groep 16c). Wijder verspreide en meer algemeen gebruikte 

uitdrukkingen waarmee een overledene binnen het genoemde tijdsbestek in herinnering werd gebracht zijn bone 

memorie (411 maal) en pie memorie (85 maal). Hoewel ze ook in de grafelijke oorkonden voorkomen 

(respectievelijk 51 maal en 17 maal), vormen ze binnen hun respectievelijke selectieoverzichten niet de grootste 

homogene groep.  
212 Dilectus clericus (meus/noster) (et fidelis meus/noster) is tussen 1209 en 1243 bijna exclusief te zien in de 

grafelijke oorkonden (13 op 17 maal). Dat deze omschrijving in de grafelijke kanselarij goed was ingeburgerd 

blijkt uit het aanzienlijke aantal kanselarijoorkonden waarin ze te zien is. Voorbeelden: DiBe ID 14298 en DiBe 

ID 14324 dd. 1209 van Filips I van Namen voor het O.L.V.-kapittel in Kortrijk (groepen 10e en 10a), DiBe ID 

17041 dd. 1223 voor de abdij van Ten Duinen (groep 10e), DiBe ID 22165 dd. 1243 voor Hendrik van Balegem, 

grafelijke klerk en kanunnik in Doornik (groep 12b). Ook de volgordevariant dilectus et fidelis clericus (meus, 

noster), waarbij fidelis als adjectief is gebruikt en waarbij de twee adjectieven dilectus en fidelis zijn gegroepeerd, 

is typisch voor de grafelijke kanselarij en komt op één uitzondering na exclusief voor in de grafelijke akten (zie 

groep 22a). 
213 De omschrijving cum omnibus ad ipsum pertinentibus doet zich slechts vier maal voor, waarvan drie maal in 

een grafelijke oorkonde uit de periode 1236-1243: DiBe ID 20300 dd. 1236 voor het Marquetteklooster, DiBe ID 

17583 dd. 1239 voor de abdij van Spermalie (groep 5b) en DiBe ID 27141 dd. 1243 voor de Bijlokeabdij (groep 

16a). Ruimer bekende varianten van deze formulering tijdens de periode 1191-1244 zijn cum omnibus pertinentiis 

suis (68 maal) en cum pertinentiis suis (70 maal). Ondanks hun grotere bekendheid zijn beide laatstgenoemde 

zinsneden minder dan vijf maal te zien in een grafelijke oorkonde, maar zijn ze des te dominanter aanwezig in 

pauselijke bullen (respectievelijk 44 maal en 40 maal).   
214 De invoering van de selectie quiete [5] pacifice + possidend* geeft een overzicht van 41 oorkonden, waarbij 

het in acht gevallen gaat om een grafelijke akte.  
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zowel in Vlaanderen, Henegouwen en Doornik215 als daarbuiten216 was gekend, duikt ze enkel 

in grafelijke akten voor bestemmelingen in Vlaanderen op. Een kanselarijoorkonde uit 1201 

van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Nonnenbosse levert verder het bewijs dat de 

uitdrukking reeds rond de eeuwwende in de kanselarij was gekend.217 Toch duurt het daarna tot 

1236 vooraleer ze er opnieuw wordt benut.  

Van de acht grafelijke akten uit de selectielijst van quiete et pacifie (...) possidendum zijn er 

vier ‘nieuwe’ grafelijke oorkonden die voldoen aan de voorwaarden om als redactionele 

kanselarijvrucht te kunnen worden bestempeld.  

Overzicht van de 5 kanselarijoorkonden (1 Pr. + 4 ‘nieuwe’) uit groep 5c: 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

4808 (Pr. 178)  1201-12-25 (a.q.)  Boudewijn VI/IX AB Nonnenbosse 

28219 1236-05-99 Johanna AB Marquette  

-> DISP: quiete et pacifice (...) possidendum (groep 5c); (alta) tamen iusticia (nobis) 

remanente (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

22526 1240-99-99 Margareta218 AB Flines-lez-Raches 

-> DISP: quiete et pacifice (...) possidendum (groep 5c); presentibus (...) nostris 

hominibus (groep 5c); a nobis submoniti (groep 5a) (EXCL); religiosae mulieres (groep 

22d); nichil de cetero (...) posse (...) reclamare (groep 8d) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

27051 1241-06-99 Thomas en Johanna AB Marke (Groeninge) 

-> komt reeds voor in de groepen 4b en 5a 

22138 1243-08-99 Johanna AB Hondschoote 

(Trinitairen) 

-> komt reeds voor in groep 4b 

                                                        

 

 
215 Bijvoorbeeld in DiBe ID 15743 dd. 1217 van de aartsdiaken van Doornik voor de Doornikse abdij van St-

Nicolas-des-Prés, in DiBe ID 28127 dd. 1219 van de abdis van Ghislenghien voor de abdij van Cambron en in 

DiBe ID 20607 dd. 1237 van Walter van Lens voor de abdij van Ath. 
216 Zo verschijnt de werkwoordgroep in 1228 ook vier maal in een akte van verschillende oorkonders gericht aan 

het O.L.V.-kapittel van Aken. Voorbeelden: DiBe ID 18246 en DiBe ID 28489. 
217 Prevenier, De oorkonden, nr. 178. 
218 Het is niet duidelijk waarom Margareta in de intitulatio van deze oorkonde optreedt als comitissa. Als gravin 

nam zij het roer van haar zus Johanna immers pas over na diens overlijden in december 1244. Luykx, Johanna, 

425. Vóór die datum vaardigt zij in haar naam wel meerdere oorkonden uit (voorbeelden: DiBe ID 20388 dd. 1236 

voor de abdij van Flines, DiBe ID 20506 dd. 1237 voor de Franse koning Lodewijk IX, DiBe ID 27131 dd. 1240 

voor het Bijlokehospitaal), maar daarin is zij telkens voorgesteld als domina van Dampierre, genoemd naar haar 

tweede echtgenoot Willem van Dampierre.  
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Bespreking van de overige karakteristieke dictaatcomponenten van de 4 ‘nieuwe’ 

kanselarijstukken uit groep 5c: 

Voor twee grafelijke oorkonden vormt de werkwoordgroep quiete et pacifice (...) possidendum 

een bevestiging van een eerdere determinatie als redactioneel kanselarijproduct, namelijk de 

oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Marke (Groeninge) (1241) (groepen 4b en 

5a) en deze van Johanna voor de Trinitariërs van Hondschoote (1243) (groep 4b).  

Het voorbehoud (alta) tamen iusticia (nobis) remanente, binnen determinatiegroep 5c te zien 

in de oorkonde van Johanna voor het Marquetteklooster (1236), werd reeds toegelicht in groep 

5a. Karakteristieke dictaatcomponenten uit de oorkonde van Margareta voor de abdij van Flines 

(1240) die elders aan bod komen/kwamen zijn de instemmingsbepaling a nobis submoniti 

(groep 5a), de sanctio-clausule nichil de cetero (...) posse reclamare (groep 8d) en de 

omschrijving van de monialen als religiosae mulieres (groep 22d).  

Wat het protocolgedeelte betreft delen zowel de oorkonde van Johanna voor Marquette 

(1236) als deze van Margareta voor Flines (1240) de adres-notificatio-salutatiocombinaties 

omnibus presentes litteras inspecturis en salutem (groep 1a) en omnibus presentes litteras 

inspecturis en noverint universi (groep 2).  

De oorkonde van Margareta (1240) ten slotte bevat verder nog een verwijzing naar de 

leenafstand voor het leenhof in de woorden presentibus (...) nostris hominibus.219  

Bij het identificeren van de grafelijke oorkonden uit de determinatiegroepen 5a, 5b en 5c, 

alledrie variante verwoordingen van eenzelfde thema, trekken een aantal zaken de aandacht. De 

karakteristieke wijzen waarop in de kanselarijoorkonden een inbezitstelling wordt 

geformuleerd – een gerundium-vorm van het werkwoord possidere, omringd door een 

bijwoordcombinatie of een bijwoordelijke tijdsbepaling – doen zich voornamelijk voor in 

Vlaanderen. Hoewel twee van de drie formuleringen reeds waren gekend in de grafelijke 

kanselarij van Boudewijn VI/IX, blijken ze pas vanaf de late jaren 1220 met grotere regelmaat 

toegepast. Tevens valt op hoezeer de grafelijke kanselarijoorkonden vanaf 1228 grote 

vormelijke parallellen vertonen. Dit uit zich niet enkel in het combineren van stereotiepe 

protocolformules, maar ook in de toepassing van terugkerende vroomheidsmotieven of 

formuleringen die verband houden met de grafelijke instemming bij het vervreemden van het 

leen, of met de overdrachtsprocedure van het leengoed voor het leenhof.  

Het betoog van de determinatiegroepen 1 tot 5 illustreert hoe in deze studie bij het klasseren 

van de grafelijke oorkonden als redactionele kanselarijproducten te werk is gegaan. Elk 

                                                        

 

 
219 De selectie presentibus [5] hominibus + hominibus [5] nostris bracht tussen 1191 en 1244 vijf oorkonden voort, 

waarvan drie grafelijke. Deze drie grafelijke oorkonden dagtekenen alle van na 1235, richten zich tot drie 

verscheidene Vlaamse destinatarissen, en kunnen worden weerhouden als redactionele kanselarijdocumenten: 

DiBe ID 28222 dd. 1236 voor het Marquetteklooster (groep 8d), DiBe ID 22526 dd. 1240 voor de abdij van Flines 

(groep 5c) en DiBe ID 27057 dd. 1244 voor Eustachius Zelle, burger van Oudenaarde (groep 8a). 
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dictaatcomponent dat het meest dominant aanwezig is in de grafelijke oorkonden, of het zich 

nu in het dispositieve dan wel in het protocollaire tekstgedeelte van de oorkonde bevond, en dat 

zo bijdroeg tot de identificatie van de grafelijke oorkonden als kanselarijstukken, werd aan de 

hand van het selectieoverzicht uit de Thesaurus Diplomaticus/Diplomata Belgica toegelicht. 

Van karakteristieke dictaatelementen die in een andere determinatiegroep aan bod 

komen/kwamen, werd de referentiegroep meegegeven.  

Zoals in het begin van dit hoofdstuk werd aangekondigd zullen de onderzoeksresultaten van de 

grafelijke kanselarijoorkonden uit de volgende determinatiegroepen 6 tot 29 veeleer 

schematisch worden voorgesteld. Ook de tussenbesluiten zullen hierna worden beperkt, omdat 

de geografische en de chronologische spreiding van alle karakteristieke dictaatcomponenten uit 

de kanselarijstukken (dispositio en protocol) samen worden gesynthetiseerd in Hoofdstuk 3 van 

het boek. 

 

 

Groep 6: Kwijtscheldingen 

Determinatiegroep 6 verenigt de (werk)woordgroepen en uitdrukkingen die vrijgeleiden of 

allerhande kwijtscheldingen van feodale lasten en diensten betreffen. Dergelijke gunsten 

konden uiteenlopende vormen aannemen: burgers van een bepaalde stad konden worden 

vrijgesteld van het betalen van tollen,220 aan abdijen konden de rechten of belastingen op een 

bepaalde inkomst worden kwijtgescholden,221 een geschonken of verkocht stuk grond dat van 

de graaf en gravin in leen werd gehouden kon worden vrijgesteld van feodale lasten,222 en 

dergelijke meer. De formuleringen uit dit thema die karakteristiek zijn voor de grafelijke 

oorkonden uit de periode 1191-1244 zijn meestal opgebouwd rond het werkwoord quitare of 

absolvere. Verder bestaat er variatie in de verwoording van de feodale plichten waarvan een 

persoon of instelling door de graaf en/of gravin wordt vrijgesteld: ius feodalis, servitium 

feodalis, iugum feodalis.223  

                                                        

 

 
220 Bijvoorbeeld DiBe ID 18320 dd. 1228 van Ferrand en Johanna voor de burgers van Aardenburg, waarin deze 

worden vrijgesteld van tolbetaling in Damme. De theloneum (Frans: tonlieu), zoals het in de oorkonden vaak is 

verwoord, was een vorstelijk recht en betrof een belasting of tol die werd geheven bij het binnenkomen van een 

stad en op het vervoer en de verkoop van handelsgoederen. Over de evolutie van de betekenis van de term 

theloneum en over de vele vormen die zij naargelang de plaats en de periode kon aannemen, zie Stoclet, Immunes 

ab omni teloneo, 15-41. Zie ook Ganshof, ‘À propos du tonlieu’, 485-508.  
221 Bijvoorbeeld DiBe ID 27023 dd. 1231 (n.s.) van Ferrand en Johanna voor de abdij van Zoetendale, waarin zij 

verklaren dat de abdij hen geen enkel feodaal recht moet op de 21 hoeden haver in Ijzendijke die Zeger van Tielt 

aan de abdij had verkocht.  
222 Bijvoorbeeld DiBe ID 31335 dd. 1238 van Thomas en Johanna voor de monialen van Esen (die zich in 1267 

vestigden in Hemelsdale nabij Ieper, Luykx, Johanna, 349), waarin zij verscheidene verkopen van gronden door 

derden aan deze religieuze gemeenschap voortaan vrijstellen van feodale lasten en diensten. 
223 Het laatstgenoemde substantief iugum (‘plicht’) komt zelfs exclusief voor in drie oorkonden gericht aan Egidius 

van Bredene, kanunnik in Brugge en grafelijk clericus.  
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Groep 6a: pro nobis et successoribus nostris (...) quitare (in perpetuum) 

Op basis van haar frequentie tijdens de periode 1191-1244 blijkt de uitdrukking pro nobis en 

successoribus nostris (...) quitare op één uitzondering na224 exclusief aanwezig in de grafelijke 

oorkonden, in het bijzonder in deze gericht aan stedelijke centra.225 Opnieuw is het opvallend 

dat de woordgroep pas vanaf 1228 in voege komt, en enkel in Vlaanderen. Binnen het 

selectieoverzicht echter bevinden zich drie oorkonden voor de abdij van Zwijveke, waarvan er 

twee door Alphons De Vlaminck als falsum zijn bestempeld.226 Indien beide voor vals 

verklaarde oorkonden voor de abdij van Zwijveke buiten beschouwing worden gelaten, blijkt 

het vertrekcriterium voor determinatiegroep 6a dus toch exclusief gebruikt in de oorkondegroep 

die het onderwerp van deze studie vormt. Van de in totaal acht oorkonden uit de selectielijst 

blijken de zes resterende ‘echte’ oorkonden op basis van hun aantal karakteristieke 

dictaateigenschappen alle als kanselarijdocument te kunnen doorgaan. 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

18320 1228-05-99 Ferrand en Johanna  UR Aardenburg 

-> DISP: pro nobis et successoribus nostris (...) quitare (groep 6a); quitamus227; quitus 

                                                        

 

 
224 Het gaat om DiBe ID 22112 dd. 1243 van Robrecht II, heer van Béthune en Dendermonde en voogd van Atrecht, 

voor de abdij van Zwijveke (Dendermonde). Zie verder. 
225 Voor deze determinatiegroep werd gewerkt met de verfijnende selecties pro nobis et successoribus nostris + 

quit*, waarbij het werkwoord en de woordgroep pro nobis (...) in dezelfde zin dienden voor te komen. De uitkomst 

bracht in totaal acht oorkonden voort, waarvan zeven grafelijke akten.  
226 Met name DiBe ID 18848 dd. 1230 van Ferrand en Johanna, DiBe ID 22076 dd. 1243 van Johanna en DiBe ID 

22112 dd. 1243 van de voogd van Béthune. De laatste twee zijn falsi en zijn vermoedelijk – gezien de opvallende 

vormelijke gelijkenissen – op basis van de oorkonde van Ferrand en Johanna (DiBe ID 18848 dd. 1230) 

vervaardigd. De Vlaminck, Cartulaire de l’abbaye de Zwyveke-lez-Termonde, 39.  
227 Het hoofdwerkwoord quitare, vervoegd in de tegenwoordige tijd eerste persoon meervoud (quitamus), duikt 

10 op de 26 maal op in een grafelijke oorkonde, en overwegend vanaf 1228. Eén maal is het te zien in een grafelijke 

oorkonde voor Henegouwen (DiBe ID 20287 dd. 1236 van Johanna voor de abdij van Epinlieu (Bergen)), doch 

deze akte bevat onvoldoende karakteristieke dictaateigenschappen om tot de kanselarijoorkonden te kunnen 

worden gerekend. 
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clamamus228; burgenses nostri229; si forte contingeret (groep 4b) 

-> PROT: Et ut hoc ratum sit + (…) munimine (COR)230 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

18848 1230-11-99 Ferrand en Johanna AB  Zwijveke (Dendermonde)  

-> komt reeds voor in groep 2 

21608 1241-04-99 Thomas en Johanna UR Ieper 

-> DISP: pro nobis et successoribus nostris (...) quitare (groep 6a); ratiocin(-ium, -ator) 

(groep 10d);  dilectis (...) scabinis (groep 22c); (scabini et) totius(-que) communitas (groep 

22b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas uestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

29389 1241-09-99 Thomas en Johanna UR Nieuwpoort 

-> DISP: pro nobis et successoribus nostris (...) quitare (groep 6a); quitamus (groep 

                                                        

 

 
228 Quitus clamare, een variant van quitare, is tijdens de periode 1191-1244 een in brede kringen gekende en 

toegepaste formulering. Uit de selectie quit* clam*, zo gevormd opdat alle verbuigingen van quitus en alle 

vervoegingen van quitare erin zouden zijn opgenomen, kwamen 272 oorkonden voort. Door de grote heterogeniteit 

van de oorkonders- en bestemmingsgroepen vormden de grafelijke oorkonden binnen het selectieoverzicht 

ondanks hun relatief lage frequentie (41 maal) toch de grootste homogene groep. Bovendien leveren meerdere 

oorkonden van Boudewijn VI/IX uit deze lijst het bewijs dat de werkwoordgroep in de grafelijke kanselarij reeds 

rond 1200 zijn nut bewees bij het redigeren van de grafelijke akten. Voorbeelden: Prevenier, De oorkonden, nr. 76 

dd. 1197 voor de abdij van St-Amand, nr. 70 dd. 1197 voor de abdij van Nonnenbosse, nr. 123 dd. 1199 voor de 

abdij van Zonnebeke en nr. 185 dd. 1201 voor de stad Aardenburg.  
229 Aangezien de omschrijving burgenses nostri (selectie: burgens* nost*) verwijst naar de onderdanen van een 

stad of stedelijke kern, is het begrijpelijk dat de grootste groep van oorkonders uit dit selectieoverzicht wereldlijke 

heersers zijn. Hoewel de Franse koning en de hertog van Brabant op de 48 maal dat de formulering is gebruikt elk 

goed zijn vertegenwoordigd in de overzichtslijst (respectievelijk 10 maal en 11 maal), komen de grafelijke 

oorkonden er nog iets frequenter in voor (13 maal).  
230 De corroboratio-standvastigheidsformule Et ut hoc ratum sit, gecombineerd met een validering waarin het 

woord munimine is gebruikt, doet vanaf 1218 haar intrede en is in drie op de vijf gevallen in een grafelijke 

oorkonde te zien, die telkens is gericht aan een andere Vlaamse stad. Een bijkomend argument dat het gebruik van 

dit protocol in de grafelijke kanselarij kan ondersteunen is het feit dat één van de twee niet-grafelijke documenten 

uit het overzicht (DiBe ID 27566 dd. 1228) is gericht aan de Brugse kanunnik Egidius van Bredene, die uitgerekend 

op dat ogenblik een prominente rol speelt in de kanselarij. De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 244-

248: ‘De clerici comitis – Egidius van Bredene’. 
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6a)231; quitamus (...) et absolvimus (groep 6a)232; volumus (...) et concedimus (groep 6a)233; 

insultor (groep 6a)234; (esse) convictus (ad, per) legem (groep 6a)235 

-> PROT: / 

21771 1242-02-99 (n.s.)  Thomas en Johanna RE Lodewijk IX, koning 

van Frankrijk 

-> DISP: pro nobis et successoribus nostris (...) quitare (groep 6a); quitamus (groep 

6a)236; quitamus (...) et absolvimus (groep 6a)237; karissimus (groep 22e) 

-> PROT: in cuius rei testimonium presentes litteras (sigillum meum, sigilli nostri) 

munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 3) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR+ NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

                                                        

 

 
231 Cf. supra, waar de selectie quitamus is toegelicht. 
232 De werkwoorddoublure quitamus et absolvimus, waarbij beide werkwoorden zich op maximaal vijf woorden 

afstand van elkaar bevinden, is pas vanaf 1239 te zien en komt tot 1244 zes maal voor, waarvan vijf maal in een 

grafelijke oorkonde. Grafelijke akten voor Henegouwen zijn in dit overzicht niet te zien. Omdat de enige niet-

grafelijke oorkonde uit het overzicht het falsum van de voogd van Atrecht voor de abdij van Zwijveke betreft 

(DiBe ID 22112 dd. 1243, zie hoger) en ze om die reden verder wordt genegeerd, krijgt de werkwoordcombinatie 

een exclusief ‘grafelijk’ karakter.   
233 Een combinatie van de werkwoorden velle en concedere, vervoegd in de eerste persoon meervoud, laat zich in 

negen op de 31 maal zien in een grafelijke oorkonde voor Vlaanderen, en uitsluitend vanaf 1228. Naast DiBe ID 

29389 voor de stad Nieuwpoort (1241) (groep 6a) zal de kanselarijredactie van nog zes andere grafelijke akten uit 

dit overzicht in de volgende determinatiegroepen worden aangetoond (zie groepen 7b, 8a, 9a, 10e, 18e en 22b). 
234 Insultor* (‘uitlokker’, ‘belediger’) komt exclusief voor in vier grafelijke akten uit de jaren 1240-1241. De 

kanselarijherkomst van de drie overige grafelijke akten uit dit selectieoverzicht wordt toegelicht in 

determinatiegroep 11b. 
235 De uitdrukking (esse) convictus (ad, per) legem (selectie convictus [5] legem) (letterlijk ‘overwonnen door de 

wet’) slaat in de stadskeuren telkens op een misdadiger en blijkt het vaakst te zijn ingeschakeld in de kanselarij. 

Vier van de vijf oorkonden uit deze lijst zijn namelijk grafelijke oorkonden, en blijken ook kanselarijoorkonden. 

Zie hiervoor determinatiegroep 11b. 
236 Cf. supra, waar de selectie quitamus is toegelicht. 
237 Cf. supra, waar de selectie quitamus (...) et absolvimus is toegelicht. 
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21975 1242-99-99 Thomas en Johanna XX Assenede - Axel - Hulst 

- Boekhoute (Vier Ambachten) 

-> DISP: pro nobis et successoribus nostris (...) quitare (groep 6a); quitamus (groep 

6a)238; ut superius est expressum (groep 13b); tempore citationis (groep 14e); canipulum 

(groep 6a)239; de consensu et voluntate nostra (groep 6a)240; de consilio nostro (groep 

6a)241; ad utilitatem (…) (groep 24a); de anno in annum (...) singulis annis (groep 26b); 

meliores (et) utiliores (groep 4b); singulis annis (...) accipiendum (groep 10a); per 

iuramentum (groep 11b); scabinagium (...) de anno in annum (groep 14b); iudicio (...) 

scabinorum (groep 6a)242 

-> COMB PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

 

Groep 6b: a(b) (omni) iure feodali penitus absolutus 

Een tweede voor de grafelijke oorkonden karakteristieke uitdrukking die verband houdt met het 

kwijtschelden van feodale lasten is a(b) (omni) iure feodali penitus absolutus.243 De 

                                                        

 

 
238 Cf. supra, waar de selectie quitamus is toegelicht. 
239 Canipulum (‘dolk’), in de betekenis van moordwapen, maakt deel uit van het discours over strafrecht en komt  

gezien de context vrijwel enkel voor in stedelijke privileges of in de zogenaamde ‘landskeuren’. Luykx, Johanna, 

397-410. In zes van de negen keren betreft het een oorkonde waarvan de graaf en/of gravin is/zijn voorgesteld als 

oorkonder of als disposant. In elk van deze zes gevallen gaat het om een kanselarijoorkonde: DiBe ID 21383 dd. 

1240 voor Eeklo-Kaprijke (groep 14e), DiBe ID 21440 dd. 1240 voor de kasselrij Veurne (groep 11b), DiBe ID 

27648 dd. 1240 voor St-Winoksbergen (groep 11b), DiBe ID 27649 dd. 1240 voor Bourbourg (groep 11b),  DiBe 

ID 21652 dd. 1241 voor het Land van Waas (groep 10c) en DiBe ID 21975 dd. 1242 voor de Vier Ambachten 

(groep 6a).  
240 De consensu et voluntate nostra, een variant van het reeds besproken de assensu et voluntate nostra (groep 5a), 

kent eveneens zijn grootste frequentie in de grafelijke oorkonden (7 op de 20 maal). Van zes van deze zeven 

oorkonden kon de redactionele kanselarijherkomst met vrij grote zekerheid worden achterhaald. Zie verder bij de 

bespreking van de determinatiegroepen 6b, 6c, 7a en 7b. De formulering is in zijn meervoudsvorm (nostra) voor 

het eerst te zien in 1230 en is zowel toegepast wanneer Johanna samen met haar echtgenoot oorkondt als in de 

pluralis majestatis-vorm. In het enkelvoud (mea) werd ze al gehanteerd in de kanselarij van Boudewijn VI/IX. 

Prevenier, De oorkonden, nr. 83 dd. 1198 voor de abdij van Eekhout (Brugge). 
241 Een allusie op de grafelijke raadpleging, verwoord als de consilio nostro, valt in het selectieoverzicht in bijna 

de helft van de keren waar te nemen in de grafelijke akten (5 op de 11 maal). De vijf oorkonden situeren zich 

tussen 1233 en 1242 en zijn alle voor Vlaanderen bestemd. Naast de oorkonde van Thomas en Johanna voor de 

Vier Ambachten (groep 6a) zijn er onder hen nog twee geredigeerd in de kanselarij (zie determinatiegroepen 14b 

(DiBe ID 21561 dd. 1241 voor Brugge) en 15c (DiBe ID 19563 dd. 1233 voor Aalschoot). 
242 Het oordeel of vonnis van de schepenen ((ex) iudicio [5] scabinorum), tussen 1191 en 1244 in ongeveer één 

derde van de gevallen op te merken in de grafelijke akten (12 maal op 39 maal), werd zowel onder graaf Boudewijn 

VI/IX als tijdens de regering van gravin Johanna in de kanselarij toegepast. Daarvan getuigen onder meer 

Prevenier, De oorkonden, nr. 34 voor de abdij van St-Amand (1195) en nr. 218 voor de stad Geraardsbergen 

(1202), en de stadskeuren voor Eeklo (1240), het Land van Waas (1241) en de Vier Ambachten (1242), die hogerop 

zijn vermeld.  
243 In de Thesaurus Diplomaticus ingevoerd als de opeenvolgende selecties iure feodali + penitus + absol*.  
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formulering is binnen deze oorkondegroep zeer dominant aanwezig (8 op de 12 maal)244 en laat 

zich net als een aantal andere reeds vermelde ‘kanselarij’woordgroepen pas zien vanaf 1230, 

en enkel in grafelijke akten voor Vlaanderen. Onder deze Vlaamse bestemmelingen is de abdij 

van Marquette het vaakst vertegenwoordigd (4 op de 8 maal).  

Zeven van de acht grafelijke oorkonden die het uitgangspunt van groep 6b in hun dictaat 

omsluiten voldoen aan de criteria om hun redactie hierna aan de kanselarij toe te wijzen. De 

meeste onder hen echter zijn reeds geïdentificeerd in determinatiegroep 5a. Dat ze ook in groep 

6b zijn opgenomen, staaft hun geloofwaardigheid als kanselarijdocument.  

 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

28179 1230-03-22 (n.s.) Ferrand en Johanna XX – (AB) Egidius, miles, en 

Sarra, DO de Quesnoy-sur-Deûle – (Marquette) 

-> komt reeds voor in groep 5a 

28185 1230-99-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5a 

27023 1231-03-99 (n.s.) Ferrand en Johanna AB Zoetendale 

-> DISP: a(b) (omni) iure feodali penitus absolutus (groep 6b); de consensu et voluntate 

nostra (groep 6a); pro remedio animarum nostrarum (groep 18f) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

28187 1231-03-99 (n.s.) Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5a 

28189 1231-06-99 Ferrand AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5a 

28190 1231-06-99 Ferrand AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5a 

25717 1232-08-99 Ferrand en Johanna AB Nieuwenbos (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 5a 

 

 

 

                                                        

 

 
244 In 11 van de in totaal 12 oorkonden uit het selectieoverzicht is het werkwoord absolvere weergegeven als het 

voltooide deelwoord absolutus. Slechts in één oorkonde is het gebruikt als participium presens (nos (...) 

absolventes), namelijk in DiBe ID 27023 dd. 1231 (n.s.) van Ferrand en Johanna voor de abdij van Zoetendale 

(groep 6b).  
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Groep 6c: ab omni servitio (et iure) feodali (absolvere, esse absolutus, esse exemptus) 

Ook de themavariant ab omni servitio (et iure) feodali (absolvere, esse  absolutus, esse 

exemptus)245 is met een verhouding van zeven op 13 tijdens de periode 1191-1244 nadrukkelijk 

voorhanden in de oorkonden van de graven van Vlaanderen en Henegouwen. Omdat de 

formulering zich pas vanaf 1230 voordoet, en enkel opduikt in grafelijke akten voor 

Vlaanderen, sluit ze zowel chronologisch als qua bestemmingsgebied aan bij de vorige 

uitdrukkingen verenigd in groep 6.  

Net als in determinatiegroep 6b komen ook in groep 6c bijna alle grafelijke akten uit het 

selectieoverzicht in aanmerking voor een redactionele kanselarij-identificatie. Inhoudelijk 

betreffen ze allemaal een bevestiging van een verkoop en vervolgens een taksvrijstelling door 

de graaf en/of gravin op het verkochte goed.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

25261 1230-05-99 Johanna AB St-Nicaise (Reims) 

-> komt reeds voor in groep 5a 

18757 1230-05-99 Ferrand AB St-Nicaise (Reims) 

-> komt reeds voor in groep 5a 

27573 1231-10-99 Ferrand CA Brugge (St-Donaas), Egidius v 

Bredene 

-> DISP: ab omni servitio (et iure) feodali (absolvere, esse  absolutus, esse exemptus) 

(groep 6c); in manus nostras (…) werpire (groep 2); werpire et effestucare (groep 7a); 

(de/a) nobis teneba(n)t in feodum (groep 7b); per iudicium hominum nostrorum (groep 

11a); dilectus et fidelis (clericus) (groep 22a); simpliciter et absolute (groep 28a); [ab 

omni iugo feodali vel servitio]246  

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

28686 1233-02-99 (n.s.) Ferrand CP St-Pieters (Rijsel)  

-> komt reeds voor in groep 2 en 5a 

                                                        

 

 
245 Het selectieoverzicht werd bekomen via de selecties ab omni servitio + servitio [5] feodali.  
246 Hoewel de zegswijze ab omni iugo feodali vel servitio niet karakteristiek is voor de grafelijke oorkonden, 

verdient ze toch een toelichting. De verwoording komt namelijk in 1231 drie maal exclusief voor in een akte 

gericht aan de Brugse kanunnik van St-Donaas Egidius van Bredene. DiBe ID 27573 uit groep 6c is de enige 

grafelijke akte onder hen. Een dergelijk selectieoverzicht bevestigt mee het vermoeden dat deze kanunnik, op dat 

moment werkzaam in de kanselarij, verantwoordelijk kan zijn voor de redactie van deze akten. Bovendien komt 

ook een variant van de formulering, iugum dominationis, vanaf 1236 in meer dan de helft van de gevallen (6 op 

11 maal) voor in een oorkonde gericht aan hetzelfde St-Donaaskapittel.  
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31335 1238-09-17 Thomas en Johanna AB Hemelsdale 

-> DISP: ab omni servitio (et iure) feodali (absolvere, esse  absolutus, esse exemptus) 

(groep 6c); laudantes (groep 15c); (de/a) nobis teneba(n)t in feodum (groep 7b); reservata 

(...) iusticia (groep 4b); prout (...) superius (est) expressum (groep 13b); secundum (...) 

legem (...) (et) consuetudinem247 (groep 6c) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

27586 1240-02-29 (n.s.) Thomas CA Brugge (St-Donaas), 

Egidius v Bredene 

-> DISP: ab omni servitio (et iure) feodali (absolvere, esse  absolutus, esse exemptus) 

(groep 6c); (de/a) nobis teneba(n)t in feodum (groep 7b); pro animabus nostris (groep 

18g); de consensu et voluntate nostra (groep 6a); in festo Beati Martini (groep 26a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

 

Groep 6d: quitus et libere clamare 

Contrasterend met de vorige uitdrukkingen binnen het thema ‘kwijtschelding’, was quitus et 

libere clamare wel reeds gekend rond de eeuwwisseling, en werd de formulering ook toegepast 

in de kanselarij van Boudewijn VI/IX.248 In het resultatenoverzicht van de selectie quit* et lib* 

clam* zijn vier van de 11 oorkonden afkomstig van of gericht aan het Vlaams-Henegouwse 

grafelijke huis. Naast de oorkonde die reeds door Walter Prevenier als kanselarijdocument werd 

erkend, kunnen uit deze lijst nog twee grafelijke akten uit de regering van Ferrand en Johanna 

aan de reeks van kanselarijproducten worden toegevoegd. Verder dient opgemerkt dat zich 

onder de niet-grafelijke oorkonden waarin de werkwoordgroep quitus et libere clamare 

voorkomt twee akten bevinden die zijn gericht aan het St-Donaaskapittel in Brugge.249 Een 

bijkomende aanleiding dus om aan te nemen dat de formulering ook onder Johanna in het 

                                                        

 

 
247 Secundum legem et consuetudinem (terre, ville, patrie) wordt onder meer gebruikt om, zoals in het voorbeeld 

van DiBe ID 31335 voor de abdij van Hemelsdale (1238), aan te geven dat de verkoop van een (leen)goed aan een 

religieuze instelling volgens de wetten en gewoonten van het vorstendom (in casu: Vlaanderen) is geschied. Over 

het gewoonterecht in Vlaanderen, zie Van Caenegem, ‘Aantekeningen bij het middeleeuwse gewoonterecht’, 97-

110 en Heirbaut, ‘Rules for Solving Conflicts of Law’, 118-129. De selectie secundum [5] legem [5] 

consuetudinem gaf 18 oorkonden als resultaat, waarvan er drie afkomstig zijn van de graaf en/of gravin en bestemd 

zijn voor Vlaanderen, en één het testament betreft van Oom Willem (DiBe ID 27658 dd. 1219), gericht aan 

verscheidene bestemmelingen in Henegouwen en Namen. Van drie van deze vier oorkonden, waaronder het 

testament van Oom Willem, kan het kanselarijdictaat worden bewezen. Zie behalve groep 6c ook de 

identificatiegroepen 18b en 14e.  
248 Prevenier, De oorkonden, nr. 123 dd. 1199 (a.q.) voor de abdij van Zonnebeke.  
249 Voorbeeld: DiBe ID 31522 dd. 1236 van de deken van de Christenheid in Ieper voor het St-Donaaskapittel.  
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administratieve hart van de graafschappen werd aangewend. Overigens, de twee grafelijke 

oorkonden die hierna worden geduid, zijn tevens aan datzelfde kapittel gericht.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

2304 (Pr. 123) 1199-12-25 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Zonnebeke 

31418 1213-01-13 (n.s.) Ferrand CP  St-Donaas (Brugge) 

-> DISP: quitus et libere clamare (groep 6d); fidelis meus (groep 1a); contentio (esset, 

fuit) (...) inter (groep 6d)250; recognoscere se nichil iuris habere (groep 6d)251 

-> PROT: / 

31469 1230-08-31 (a.q.) Ferrand en Johanna CP St-Donaas (Brugge) 

-> DISP: quitus et libere clamare (groep 6d); recognoscere se nichil iuris habere (groep 

6d)  

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d)252; in cuius rei testimonium presentem 

paginam sigill(-i, -orum) (mei, nostri, -orum) munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 

1a) 

                                                        

 

 
250 Opvallend binnen de selectie contentio [5] inter is het feit dat deze manier om – vaak in de narratio – een 

conflict of geschil aan te kondigen niet enkel het frequentst opduikt in de oorkonden afkomstig van de graaf of 

gravin (4 maal op 32 maal), maar nog iets talrijker aanwezig blijkt in de akten bestemd voor deze laatsten (5 maal). 

Worden deze samen beschouwd, dan is de oorkondegroep met de graaf en/of gravin als oorkonder en als 

bestemmeling manifest de meest dominante cluster (9 op de 32 maal) waarin deze selectie te zien is. Naast de 

grafelijke oorkonde DiBe ID 31418 voor St-Donaas uit groep 6d (1213) wordt ook de kanselarijredactie van twee 

van de vernoemde vijf oorkonden gericht aan het grafelijke echtpaar toegelicht in de determinatiegroepen 8d en 

11d.  
251 Recognoscere se nichil iuris habere is een renunciatio-formule (zie groep 8: sanctio-clausules) waarmee bij een 

leenoverdracht de vazal en zijn verwanten verklaren afstand te doen van alle rechten die zij op het leen genoten. 

Voor deze formulering werden in de Thesaurus de verfijnende selecties nichil [5] se + nichil [5] iuris + iuris [5] 

habere + recogn* ingevoerd. De uitkomst gaf 39 oorkonden, waarvan er tien op naam staan van de graaf en/of 

gravin. De uitdrukking blijkt iets couranter toegepast in de grafelijke kanselarij van Boudewijn VI/IX (vier 

kanselarijoorkonden uit de periode 1195-1205, zie Prevenier, De oorkonden, nrs. 37, 136, 219 en 294) dan tijdens 

de regering van Johanna (drie kanselarijredacties tussen 1213 en 1230, zie naast groep 6d ook determinatiereeks 

22a).   
252 Salutem et dilectionem is een salutatio-protocol dat tussen 1191 en 1244 in meer dan de helft van de keren dat 

het is gebruikt wordt aangetroffen in een grafelijke oorkonde (35 op 64 maal). Het gebruik van de formule in de 

grafelijke kanselarij kent continuïteit van Boudewijn VI/IX tot de laatste regeringsjaren van Johanna. Voorbeelden 

van kanselarijoorkonden onder Boudewijn VI/IX uit het selectieoverzicht zijn te vinden in Prevenier, De 

oorkonden, nr. 209 voor de stad Kortrijk (1202), nr. 210 voor de stad Oudenaarde (1202) en nr. 240 voor het 

regentschapscollege in Vlaanderen (1202). Tijdens de regering van Johanna kunnen naast DiBe ID 31469 dd. 1230 

voor St-Donaas (groep 6d) nog eens 25 andere grafelijke oorkonden die deze salutatio vertonen als redactioneel 

kanselarijwerkstuk worden onderscheiden. Zij worden besproken in de determinatiegroepen 9a, 10a, 10b, 10d, 

11a, 11c, 12a, 12b, 12c, 15a, 17c, 22b en 22c. Onder hen bevindt zich één grafelijke kanselarijoorkonde voor 

Henegouwen, met name DiBe ID 15333 dd. 1227 (n.s.) voor de stad Bergen en de leprozerie aldaar (groep 22c). 

Een bijkomend ‘extern’ element dat het behoren van de formule tot het redactionele kanselarijarsenaal kan 
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De varianten die in determinatiegroep 6 aan bod kwamen en die refereren aan een tolvrijstelling 

of een kwijtschelding van feodale lasten zijn in het bijzonder vanaf de late jaren 1220 toegepast, 

en blijken zowel in privileges voor stedelijke centra als in akten voor religieuze instellingen 

voor te komen. Slechts één variante uitdrukking was reeds gekend in de administratie van 

Boudewijn VI/IX. De kanselarijdictaten uit groep 6 vertonen naast hun gemeenschappelijke 

uitgangspunt nog andere vormelijke verwantschappen, zowel in hun dispositio als in hun 

protocol. Twee kanselarijdocumenten vormen evenwel het bewijs dat een grafelijke oorkonde 

niet noodzakelijk in beide delen van de oorkondetekst over karakteristieke dictaatcomponenten 

hoeft te beschikken om als volwaardig kanselarijproduct in aanmerking te komen.  

 

 

Groep 7: Het leencontract en de leenafstand 

In oorkondeteksten treft men vaak expliciete verwijzingen aan naar het leencontract tussen de 

leenheer of –vrouw en zijn of haar vazal(len). In de voorgaande determinatiegroepen kwamen 

hiervan reeds een aantal uitdrukkingen of woordcombinaties ter sprake. Deze hadden zowel 

betrekking op de trouw (fidelitas)253 die de vazal aan zijn leenheer was verschuldigd (per fidem 

quam mihi debeba(n)t) (groep 2) als op de overdrachtsprocedure van een leengoed voor het 

grafelijke leenhof (in manus meas/nostras werpire (groep 2), in manus meas/nostras resignare 

(groep 1a), guerpitio (groep 5a), iudicaverunt (groep 5a), iudicantibus quod (...) legitime facta 

(fuit) (groep 5a). Determinatiegroep 7 groepeert drie bijkomende (werk)woordgroepen en 

zegswijzen die ressorteren onder het thema ‘leencontract en procedure tot overdracht van een 

leengoed’. Samen brengen zij een aanzienlijk aantal ‘nieuwe’ grafelijke oorkonden aan het 

licht, die alle over het vereiste aantal dictaatkenmerken beschikken en daarom de kwalificatie 

van ‘kanselarijoorkonde’ verdienen. Door de vele onderlinge verwantschappen in het dictaat 

van de grafelijke oorkonden is het logisch dat de redactionele kanselarijherkomst van sommige 

van de hierna opgesomde akten reeds in een voorgaande determinatiegroep is verklaard.  

 

Groep 7a: werpire et effestucare 

Van de werkwoordgroep in manus meas/nostras werpire, gebruikt om de onterving van het 

leengoed weer te geven, is in groep 2 reeds aangetoond dat ze behoort tot het redactionele 

kanselarijarsenaal. Werpire in combinatie met het meer specifieke werkwoord effestucare blijkt 

dat eveneens te zijn. Qua betekenis moet een onderscheid tussenbeide worden gemaakt. Waar 

werpire eerder algemeen is en verwijst naar de verwerping van het leen, roept effestucare het 

                                                        

 

 
onderstrepen is het feit dat ze bijna uitsluitend opdaagt in mandamenten. Dergelijke documenten hebben immers 

gezien hun aard sowieso een groter potentieel om in de kanselarij te zijn opgesteld.  
253 Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité?, 136-139. 
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symbolische gebaar op dat daarmee gepaard ging, namelijk het wegwerpen door de vazal van 

een (stro)halm of festuca254. 

De werkwoordcombinatie komt voor vanaf 1214, vindt binnen de grafelijke kanselarij pas 

ingang vanaf 1230, en is tot 1235 aanwezig in vier grafelijke oorkonden.255 Opvallend echter is 

dat ongeveer de helft van de oorkonden uit het selectieoverzicht zijn gericht aan het kapittel 

van St-Donaas in Brugge of aan de grafelijke klerk Egidius van Bredene, die als kanunnik aan 

het kapittel was verbonden (11 maal). In principe impliceert dit dat de werkwoordcombinatie 

werpire et effestucare niet langer als karakteristiek dictaatelement kan worden weerhouden. 

Omdat dit kapittel evenwel de hoofdzetel van de grafelijke administratie herbergt,256 en omdat 

Egidius van Bredene net vanaf de jaren 1230 een prominente en invloedrijke rol in de kanselarij 

vervult,257 vormt deze vaststelling veeleer een ondersteunend bewijs voor het gebruik van de 

uitdrukking in de kanselarij dan een tegenargument. Op basis van de determinatiecriteria die 

voor dit onderzoeksluik worden gehanteerd, mogen de vier grafelijke oorkonden uit dit 

overzicht bijgevolg alle als kanselarijproduct worden beschouwd.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

18848 1230-11-99 Ferrand en Johanna AB Zwijveke (Dendermonde)  

-> komt reeds voor in groep 2 en 6a 

27573 1231-10-99 Ferrand CA St-Donaas, Egidius van 

Bredene 

-> komt reeds voor in groep 6c 

28686 1233-02-99 (n.s.) Ferrand CP Sint-Pieters (Rijsel) 

-> komt reeds voor in groep 2, 5a en 6c 

27578 1235-03-99 (n.s.) Johanna CA St-Donaas, Egidius van 

Bredene  

-> DISP: werpire et effestucare (groep 7a); (de/a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 

7b); coram hominibus nostris (groep 5b); de consensu et voluntate nostra (groep 6a); 

dilectus et fidelis (clericus) (groep 22a); ad (…) brevia (groep 10e); in manus nostras 

werpire (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

 

 

                                                        

 

 
254 Heirbaut, ‘De procedure tot overdracht’, 48. Zie ook Heirbaut, ‘Galbert van Brugge: een bron voor de Vlaamse 

feodaliteit in de XIIde eeuw’, 56 en Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité?, 160-161. 
255 De selectie werpi* + effestuc* komt tussen 1214 en 1244 in totaal 21 maal voor.  
256 De Hemptinne, Prevenier en Vandermaesen, ‘La chancellerie’, 450.  
257 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 244-248: ‘De clerici comitis – Egidius van Bredene’. 
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Groep 7b: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum 

Vaak wordt door de oorkonder(s) vermeld dat een te ruilen, te verkopen, in pand te geven of te 

schenken leengoed van hem en/of haar in leen werd gehouden. Zo ook bij de oorkonden op 

naam van de graven en gravinnen van Vlaanderen en Henegouwen. Meer nog, gezien de 

uitdrukking (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum de hoogste homogene frequentie vertoont 

in de grafelijke akten,258 kan ze in deze dictaatstudie als uitgangspunt van een afzonderlijke 

determinatiegroep fungeren. Een enkele maal komt de expressie voor in een vermoedelijke 

kanselarijakte van BoudewijnVI/IX voor de abdij van Aulne (1202, a.q.).259 Tijdens de regering 

van Johanna komt (de, a) me teneba(n)t in feodum met enige regelmaat voor tussen 1218 en 

1226 (11 maal), terwijl (de, a) nobis teneba(n)t in feodum opvallend vaak verschijnt vanaf ca. 

1228 (36 maal).260 Hoewel de formulering overwegend in grafelijke oorkonden voor 

Vlaanderen is toegepast, komt ze ook voor in een kanselarijakte voor Henegouwen (Cambron, 

1233, zie verder) en in twee vermoedelijke kanselarijoorkonden voor de abdijen van Aulne 

(1202, a.q.)261 en St-Denis-en-Broqueroie (1237)262. Hierna worden 34 grafelijke oorkonden 

opgesomd, die na de argumentatie van hun karakteristieke dictaatcomponenten voortaan onder 

de noemer ‘kanselarijoorkonden’ mogen worden geplaatst. 18 onder hen werden reeds in een 

voorgaande groep geïdentificeerd en krijgen in groep 7b een bevestiging van hun eerdere 

redactionele toewijzing aan de kanselarij, 16 grafelijke oorkonden zijn ‘nieuw’ en worden hier 

voor het eerst op basis van hun dictaateigenschappen toegelicht. 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

16110 1219-02-26 (n.s.) Johanna AB Zonnebeke 

-> komt reeds voor in groep 1a 

26225 1221-01-29 (n.s.) Johanna AB St-Andries (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 1a 

17545 1225-09-99 Johanna AB Ten Duinen 

-> komt reeds voor in groep 2 

                                                        

 

 
258 Voor deze uitdrukking werd met twee afzonderlijke selecties gewerkt: me tene* in feodum en nobis tene* in 

feodum. De eerste selectie resulteerde binnen de periode 1191-1244 in 76 oorkonden, waarvan 15 grafelijke. De 

tweede selectie leverde voor hetzelfde tijdsbestek iets minder oorkonden op (71), maar bevat in verhouding een 

veel groter aantal grafelijke akten (36 op 71). 
259 DiBe ID 13231. De oorkonde wordt tot de vermoedelijke kanselarijoorkonden gerekend omdat haar dictaat één 

karakteristiek dictaatelement te kort komt om aan de onderzoekscriteria te voldoen. Zie determinatiegroep 30a. 
260 Dit verschil kan deels worden verklaard door het vrijkomen van graaf Ferrand in 1227. Luykx, Johanna, 240-

262. Vanaf 1228 vaardigt het grafelijke koppel opnieuw gezamenlijk oorkonden uit. Echter, omdat vanaf 1228 

ook een aanzienlijk aantal oorkonden met het voornaamwoord nobis enkel op naam van de graaf of de gravin is 

opgesteld, mag worden verondersteld dat in de kanselarij vanaf 1228 meer beroep werd gedaan op de pluralis 

majestatis-stijlvorm. Zie ook Hoofdstuk 3 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 102-111. 
261 DiBe ID 13231 dd. 1202 (a.q.). Zie determinatiegroep 30a.  
262 DiBe ID 20602 dd. 1237. Zie determinatiegroep 30a. 
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17647 1226-01-99 (n.s.) Johanna CP St-Pieters (Rijsel) 

-> komt reeds voor in groep 5a 

18181 1228-02-99 Ferrand en Johanna CA Egidius van Bredene (St-

Donaas) 

-> komt reeds voor in groep 2 

27567 1228-05-99 Ferrand en Johanna CA Egidius van Bredene (St-

Donaas) 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); coram hominibus nostris 

(groep 5b); presentium testimonio litterarum (groep 23) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

27568 1228-06-99 Ferrand en Johanna CA Egidius van Bredene (St-

Donaas) 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); dilectus et fidelis (clericus) 

(groep 22a), intuitu fidelis servicii (sui) (groep 2)  

-> PROT: quod ut perpetui roboris obtineat firmitatem (COR) (groep 1a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis+  salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

28164 1228-07-07 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 1, 3, 4b en 5a 

28179 1230-03-22 (n.s.) Ferrand en Johanna XX Egidius miles en Sarra, DO 

van Quesnoy sur-Deûle 

-> komt reeds voor in groep 5a en 6b 

18757 1230-05-99 Ferrand AB St-Nicaise (Reims) 

-> komt reeds voor in groep 5a en 6c 

28185 1230-99-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5a en 6b 

27573 1231-10-99 Ferrand CA Egidius van Bredene (St-

Donaas) 

-> komt reeds voor in groep 6c en 7a 

21876 1232-07-99 Ferrand CP St-Donaas (Brugge) 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); de anno in annum + singulis 

annis (groep 26b); adhibere (...) consensum (...) (nostrum) (groep 7b)263 

-> PROT: in cuius rei testimonium presentem paginam sigill(-i, -orum) (mei, nostrorum) 

munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 1a) 

                                                        

 

 
263 De uitkomst van de twee selecties consensum [5] nostrum + adhib* en adhibuimus [5] consensum blijkt een 

voor de grafelijke oorkonden karakteristieke manier om de instemming van de leenheer/-vrouw met een juridische 

actio te verwoorden. De uitdrukking komt tijdens de periode 1191-1244 16 maal voor en is daarvan acht maal 

gebruikt in een grafelijke oorkonde. DiBe ID 21876 is overigens niet de enige akte die als kanselarijdocument mag 
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25717 1232-08-99 Ferrand en Johanna AB Nieuwenbos (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 5a en 6b 

19422 1233-01-25 (n.s.) Ferrand en Johanna AB Cambron 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); coram hominibus nostris 

(groep 5b); presentium testimonio litterarum (groep 23); laudamus (...) (et) approbamus 

(groep 15b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

28298 1233-12-99 Johanna AB Marquette 

-> komt reeds voor in groep 1a 

27578 1235-03-99 (n.s.) Johanna CA Egidius van Bredene (St-

Donaas) 

-> komt reeds voor in groep 7a 

20111 1235-09-99 Johanna XX armen (verecundis 

pauperibus) v Rijsel 

-> komt reeds voor in groep 5b 

20307 1236-05-99 Johanna AB – XX Nonnenbosse (Ieper) – 

Lambert, grafelijk baljuw 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); per iudicium hominum 

nostrorum (groep 11a); noscimur (habuisse/tenuisse) (groep 5b) 

-> PROT: dilecto suo (Naam) ballivo (ADR) (groep 7b)264 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b)265 

                                                        

 

 
worden geklasseerd, verder in groep 7b vertonen nog twee grafelijke oorkonden die aan alle voorwaarden voldoen 

deze woordgroep. DiBe ID 14744 dd. 1212 en DiBe ID 28213 dd. 1235 uit het selectieoverzicht van adhibere (...) 

consensum (...) (nostrum) ten slotte zijn grafelijke akten die weliswaar de formulering bevatten, maar die in het 

geheel net niet over het vereiste aantal karakteristieke dictaateigenschappen beschikken. Ze komen ter sprake bij 

de vermoedelijke kanselarijoorkonden in groep 30a en 30b. 
264 Gezien het adres dilecto suo (naam) ballivo is gericht aan een lokale vertegenwoordiger van het grafelijke 

gezag, gaan de meeste akten die dit protocol bevatten (namelijk zeven op de acht) uit van de graaf en/of gravin. 

De zeven grafelijke oorkonden zijn verordend tussen 1217 en 1241 en zijn alle mandamenten, die bovendien 

blijken geredigeerd in de kanselarij. Zie hiervoor naast groep 7b ook de determinatiegroepen 12b, 12c, 15a, 24c 

en 29. De resterende niet-grafelijke akte uit het selectieoverzicht van dilecto suo (naam) ballivo (DiBe ID 16191 

dd. 1219) staat op naam van Michel van Harnes, constabularius Flandrie, en is tevens een mandament dat door 

hem in opdracht van de gravin is uitgevaardigd.   
265 Ook de combinatie van het adresprotocol dilectus suus en de salutatio salutem (selectie dilect* su* + salutem) 

blijkt karakteristiek voor de grafelijke oorkonden (24 maal op in totaal 42 maal) en kent continuïteit van in de 

kanselarij van Boudewijn VI/IX tot het eind van de regering van Johanna. De kanselarijdocumenten van 1202 op 

naam van Boudewijn VI/IX uit het selectieoverzicht vormen inhoudelijk een reeks van akten voor verscheidene 

steden, waarbij de graaf telkens afziet van zijn privilege om bij het binnenkomen van een stad een goedkoper tarief 

voor wijn te betalen. Prevenier, De oorkonden, nrs. 205, 207, 208, 209, 210, 211 dd. 1202 voor respectievelijk 

Aire, Gent, Ieper, Kortrijk, Oudenaarde en Rijsel, en nr. 283 dd. 1205 voor kanselier Geraard van de Elzas. Eén 

maal duikt de adres-salutatiovereniging op in een destinatarisoorkonde van Boudewijn VI/IX (Prevenier, De 
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20537 1237-05-99 Johanna XX Verlinghem (grafelijke 

kapel) 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); dilectus et fidelis (noster) 

(groep 22a) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR+ NOT) (groep 1a) 

20636 1237-09-01 Johanna AB Groeninge 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); de nostro assensu (groep 

5a);  

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

27584 1239-10-09 Thomas XX – CA Brugge, Renier van 

Klemskerke, grafelijk baljuw – Egidius van Bredene (St-Donaas) 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); ponimus loco nostri (groep 

9); dilectus et fidelis (clericus) (groep 22a) 

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 4b) 

31538 1237-10-99 Johanna CP St-Donaas (Brugge) 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); de anno in annum + singulis 

annis (groep 26b); adhibere (...) consensum (...) (nostrum) (groep 7b)266 

-> PROT: in cuius rei testimonium presentem paginam sigill(i, -orum) (mei, nostrorum) 

munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 1a) 

31540 1237-12-99 Thomas CP St-Donaas (Brugge) 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); de anno in annum + singulis 

annis (groep 26b); adhibere (...) consensum (...) (nostrum) (groep 7b)  

-> PROT: in cuius rei testimonium presentem paginam sigill(i, -orum) (mei, nostrorum) 

munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 1a) 

31335 1238-09-17 Thomas en Johanna AB Hemelsdale 

-> komt reeds voor in groep 6c 

21004 1238-09-99 Thomas en Johanna AB Groeninge 

-> komt reeds voor in groep 5a 

                                                        

 

 
oorkonden, nr. 96 dd. 1198 voor de abdij van Vaucelles), maar gezien deze abdij verder in het resultatenoverzicht 

niet meer te zien is als bestemmeling of oorkondende partij, mag dit gegeven als tegenargument terzijde worden 

gelaten. Onder Johanna is de protocolcombinatie het vaakst aangewend voor mandamenten. Bovendien zijn de 16 

grafelijke oorkonden uit het overzicht, gedateerd binnen haar regeringsperiode, alle opgesteld in de kanselarij. 

Voor hun toelichting en argumentatie, zie verder bij de determinatiegroepen 9a, 10a, 11c, 12b, 12c, 16a, 16c, 22c, 

24c, 28c en 29.  
266 Cf. supra, waar de selectie adhibere (...) consensum (...) (nostrum) is toegelicht. 
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21191 1239-06-04 Thomas en Johanna CP St-Pieters (Rijsel) 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); causa Dei (groep 5b) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

21214 1239-06-99 Thomas XX – AB Veurne, Willem van 

Oostkerke, grafelijk baljuw – Nonnenbosse 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); per iudicium hominum 

nostrorum (groep 11a); noscimur (habuisse/tenuisse) (groep 5b) 

-> PROT: dilecto suo (Naam) ballivo (ADR) (groep 7b)267 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b)268 

27586 1240-02-29 (n.s.) Thomas CA Brugge (St-Donaas) 

Egidius van Bredene 

-> komt reeds voor in groep 6c 

27585 1240-02-29 (n.s.) Thomas XX – CA Brugge, Renier van 

Klemskerke, grafelijk baljuw - Egidius van Bredene 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); ponimus loco nostri (groep 

9); de consensu et voluntate nostra (groep 6a); dilectus et fidelis (noster) (groep 22a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

28235 1240-10-11 Thomas en Johanna AB Marquette  

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); dilectus et fidelis (noster) 

(groep 22a); tanquam domini terre (groep 5a); de consensu et voluntate nostra (groep 6a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

21926 1242-11-03 Thomas en Johanna CO Luxemburg, gravin 

Ermesinda en zoon Hendrik 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); volumus (...) et concedimus 

(groep 6a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

22227 1244-01-06 (n.s.) Thomas AB Ten Duinen 

-> komt reeds voor in groep 2 

                                                        

 

 
267 Cf. supra, waar de selectie dilecto suo (Naam) ballivo is toegelicht. 
268 Cf. supra, waar de selectie dilecto suo + salutem is toegelicht. 
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28255 1244-11-99 Thomas en Johanna AB Marquette  

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); laudantes (groep 15c); (alta) 

tamen iusticia (nobis) remanente (groep 5a); a nobis (…) submoniti (groep 5a); 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

 

Groep 7c: ore proprio 

De expressie ore proprio (‘eigenmondig’, bijvoorbeeld ‘verklaren dat’) komt tussen 1196 en 

1207 zeer dominant voor in de grafelijke oorkonden van Boudewijn VI/IX.269 Wat daarbij 

opvalt is dat deze enkel Henegouwse personen of instellingen als bestemmeling hebben. Tijdens 

de regering van Johanna is de woordgroep niet langer in gebruik. De 11 grafelijke akten waarin 

de woordgroep voorkomt handelen inhoudelijk meestal over zaken die voor de grafelijke curia 

zijn verschenen, hetzij omdat de grafelijke toestemming nodig was (bijvoorbeeld bij de 

vervreemding van een leengoed), hetzij omwille van een eigendomsconflict, en waarover de 

betrokkenen aan het woord zijn gelaten. De waardering van de tekstformule ore proprio in 

Henegouwen kan erop wijzen dat de verwijzing naar mondelinge getuigenissen in dit 

vorstendom langer van belang is geweest dan bijvoorbeeld in Vlaanderen, waar ze niet 

voorkomt.270  

Van de 11 grafelijke oorkonden uit deze selectie, voldoen er zeven aan de voorwaarden om 

hun redactie aan de kanselarij toe te wijzen. Omdat verscheidene onder hen nog woordgroepen 

of uitdrukkingen bevatten die tijdens de periode 1196-1207 hoofdzakelijk of zelfs exclusief 

voorkomen in oorkonden van graaf Boudewijn VI/IX voor Henegouwen, en niet of nauwelijks 

werden gehanteerd in de Vlaamse kanselarijoorkonden, kunnen ze vermoedelijk worden gelinkt 

aan het intellectuele auteurschap van Giselbert van Bergen.271  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

3053 1196-03-99 Boudewijn VI/IX AB St-Ghislain 

-> DISP: ore proprio (groep 7c), consilio (…) fidelium (…) meorum (groep 21b); in villa 

et potestate de (naam stad) (groep 14c); fidelis meus (groep 1a); dilecta coniunx mea 

(groep 2) 

-> PROT: scripti (...) annotatione (COR) (groep 2)  

                                                        

 

 
269 De selectie ore [5] proprio verschijnt tussen 1196 en 1220 22 maal. De grafelijke oorkonden maken daarbij de 

helft uit van het totaal. Neemt men echter enkel de periode 1196-1207 in beschouwing, dan zijn de grafelijke akten 

in verhouding veel dominanter vertegenwoordigd (namelijk 11 op de 15 maal). 
270 Voor het langer voortbestaan van orale dictaatelementen in oorkonden voor Henegouwen, zie Paragraaf 3.3.3 

in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 106-108: ‘Een éénvormig Vlaams-Henegouws 

kanselarijdictaat?’. 
271 Zie Paragraaf 5.2.1 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, ‘De kanselier – Giselbert van Bergen’.  



87 

 

2801 1196-99-99 Boudewijn VI/IX AB Cambron 

-> DISP: ore proprio (groep 7c); in perpetuam elemosinam (...) assignare (groep 1a); 

fidelis meus (groep 1a) 

-> COMB PROT: notum fieri vol(o, -umus) + tam presentibus quam futuris (NOT + 

ADR) (groep 7c)272 

2938 1197-99-99 Boudewijn VI/IX AB St-Denis-en-Broqueroie 

-> komt reeds voor in groep 4a 

2939 1198-99-99 Boudewijn VI/IX AB St-Denis-en-Broqueroie 

-> DISP: ore proprio (groep 7c); consilio (…) fidelium (…) meorum (groep 21b); fidelis 

meus (groep 1a); integre et libere (groep 1a)  

-> PROT: scripti (...) annotatione (COR) (groep 2) 

13140 1201-05-07 Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> DISP: ore proprio (groep 7c); ad usus (suos) proprios (groep 24c); absque calumpnia 

(groep 27); dilecta coniunx mea (groep 2) 

-> PROT: / 

24727 1202-03-12 (n.s.) Boudewijn VI/IX AB – XX Hospitaalridders 

(Bergen) –  Ida, weduwe van Godinus 

-> DISP: ore proprio (groep 7c); (in, pro) bonum pacis perpetuum (groep 18j); eodem (...) 

modo (groep 28c) 

-> PROT: scripti (...) annotatione (COR) (groep 2); sigilli mei appositione et testium 

subscriptione (…) (roborari decrevi) (COR) (groep 1a) 

13153 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Hautmont 

-> DISP: ore proprio (groep 7c); fidelis meus (groep 1a) 

-> PROT: (scripto et) sigilli mei confirmari decrevi (COR) (groep 2) 

 

                                                        

 

 
272 Op de 76 maal dat de combinatie van de notificatio notum fieri vol(-o, -umus) en het adresfragment tam 

presentibus quam futuris is benut, gebeurde dit 17 maal in een grafelijke akte, in het bijzonder in deze op naam 

van graaf Boudewijn VI/IX. Zes kanselarijoorkonden uit zijn regeringsperiode, en één uit die van zijn vader, graaf 

Boudewijn V/VIII, leveren het bewijs dat de protocolcombinatie reeds in het laatste decennium van de twaalfde 

eeuw in de grafelijke ambtelijke cel was gekend. Prevenier, De oorkonden, nr. 26 dd. 1194 van Boudewijn V/VIII 

voor de St-Kruisparochie in Brugge, nr. 37 dd. 1195 van Boudewijn VI/IX voor het St-Pieterskapittel in Rijsel, nr. 

184 voor Lietnodus van Gent (1201), nr. 161 en 162 voor de stad Knesselare (1201), nr. 163 voor de abdij van St-

Quentin-en-l’Ille (1201) en nr. 167 voor de abdij van Fontevrault (1201). De geïdentificeerde destinatarisoorkonde 

van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Watten (1200) (Prevenier, De oorkonden, nr. 131) is in deze resultatenlijst 

een alleenstaand geval en hoeft op zich geen argwaan te wekken bij het identificeren van de overige grafelijke 

oorkonden. Hoewel de meeste kanselarijoorkonden uit dit selectieoverzicht notum fieri vol(o, -umus) + tam 

presentibus quam futuris voor Vlaanderen zijn bestemd, toont DiBe ID 2801 voor de abdij van Cambron (1196) 

(groep 7c) toch aan dat de protocolcombinatie voor beide bestuursdomeinen werd toegepast. De redactie van de 

twee grafelijke oorkonden uit de regering van Johanna uit het overzicht konden niet aan de kanselarij worden 

toegekend. Het protocol is dus enkel met zekerheid gebezigd in de kanselarij vóór 1201.   
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Stereotiepe uitdrukkingen die verband houden met het leencontract en met de curia-procedure 

bij afstand van een leengoed werden consequent en met grote regelmaat toegepast vanaf de late 

jaren 1220. Hoewel de meeste kanselarijoorkonden uit groep 7 (a en b) een Vlaamse destinataris 

kennen, levert één enkele oorkonde voor Henegouwen het argument dat dergelijke expressies 

tijdens de regering van Johanna ook in het andere beheersdomein werd toegepast. Groep 7c 

illustreert dan weer dat tot het begin van de dertiende eeuw in Henegouwen meer belang werd 

gehecht aan de vermelding van orale tradities in de beschrijving van de curia-procedure dan in 

Vlaanderen.  

 

 

Groep 8: Sanctio-clausules (werkwoordcombinaties) 

 

In tegenstelling tot wat de benaming doet vermoeden omvat het sanctio-gedeelte in een 

oorkonde meer dan een strafbepaling of bedreigingsformule voor het geval hetgeen in het 

dispositio is gestipuleerd niet zou worden gerespecteerd (1). Sanctio’s, die een wezenlijk 

onderdeel van het dispositio vormen, kunnen net zo goed een mandament-clausule behelsen 

(2), waarin aan een of meerdere functionarissen wordt opgedragen erop toe te zien dat de 

rechtsbepalingen uit het dispositio correct worden uitgevoerd of nagevolgd. Verder kunnen ze 

ook de vorm hebben van een voorbehoud van bepaalde (vorstelijke) rechten (3), van een 

verplichting of garantiebelofte (engagement) van de disposant voor een correcte uitvoering van 

de geoorkonde actio (4), of van een renunciatio-clausule (5), waarbij door alle betrokkenen 

formeel afstand wordt gedaan van eventuele rechten die zij nog hadden op een vervreemd 

(leen)goed dat het onderwerp vormt van de actio juridica.273 De uitgangspunten van de hierna 

volgende determinatiegroepen 8a en 8b situeren zich in de context van punt (4), groep 8c 

verwijst naar punt (1) en groep 8d concentreert zich rond punt (5).274  

Groep 8a: garandizare 

Bij het werkwoord dat de engagementsbelofte of garantie van de disposant weergeeft, blijkt de 

spelling van belang. Zo is warandizare wat frequentie betreft kenmerkend voor de St-

Baafsabdij en de abdij van Ninove,275 terwijl garandizare daarentegen het vaakst te zien is in 

                                                        

 

 
273 Carcél Ortí, Vocabulaire international, nrs. 246, 251, 253, 254. Zie ook Guyotjeannin, Pycke en Tock, 

Diplomatique médiévale, 80-82 en het glossarium in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 300. 
274 In de vorige determinatiegroep kwamen eerder al de sanctio-clausules recognoscere se nichil iuris habere 

(groep 6d), iusticia (...) reservata (groep 4b) en (alta) tamen iusticia (nobis) remanente (groep 5a) ter sprake. Deze 

frasen vinden respectievelijk aansluiting bij de bovenstaande betekenissen (5) en (3). 
275 De selectie warandiz* komt in 10 van de 34 gevallen voor in een oorkonde gericht aan St-Baafs. De vervoeging 

van het werkwoord in het futurum eerste persoon enkelvoud (waradisiam) is 28 op de 41 maal gebruikt in een akte 

afkomstig van uiteenlopende oorkonders maar bestemd voor de abdij van Ninove. Ook de selectie tene* + 

warandire is karakteristiek voor deze abdij (4 op de 10 maal). Opvallend is dat in beide selectieoverzichten 

(waradisiam en tene* + warandire) geen enkele grafelijke akte te bespeuren valt. De kans dat deze religieuze 
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de oorkonden afkomstig van het Vlaams-Henegouwse grafelijke huis, zij het enkel tijdens de 

regering van gravin Johanna.276 Het werkwoord verschijnt er voor het eerst in 1219, blijft 

vervolgens een tijdlang ongebruikt, en wordt opnieuw regelmatig toegepast vanaf 1230. Dat 

zeven grafelijke oorkonden van na 1230 in de kanselarij zijn geredigeerd, blijkt uit hun hierna 

volgende argumentatie. 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

25261 1230-05-99 Johanna AB St-Nicaise (Reims) 

-> komt reeds voor in groep 5a en 6c 

18757 1230-05-99 Ferrand AB St-Nicaise (Reims) 

-> komt reeds voor in groep 5a, 6c en 7b 

21889 1242-08-99 Thomas en Johanna AB St-Bertijns (St-Omaars) 

-> komt reeds voor in groep 5a 

22056 1243-05-20 Thomas en Johanna AB Ter Doest 

-> DISP: garandizare (groep 8a); (ad) commodum et voluntatem (groep 5a); volumus (...) 

et concedimus (groep 6a); ad (…) brevia (groep 10e) 

-> PROT: presentem paginam sigilli nostri duximus roborandam (COR) (groep 1a) 

27057 1244-04-02 (a.q.) Thomas en Johanna XX Eustachius Zelle, burgens 

van Oudenaarde 

-> DISP: garandizare (groep 8a); (alta) tamen iusticia (nobis) remanente (groep 5a); 

presentibus (…) nostris hominibus (groep 5c); de assensu et voluntate nostra (groep 5a); 

religiosae mulieres (groep 22d); karissimus (groep 22e); 

->  COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 4b) 

22384 1244-06-99 Thomas en Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 5a 

22194 1244-12-04 (a.q.) Thomas en Johanna AB Marquette  

-> DISP: garandizare (groep 8a); iustitia (…) reservata (groep 4b); simpliciter et absolute 

(groep 28a); karissimus (groep 22e) 

-> PROT: /   

 

 

                                                        

 

 
instellingen instonden voor het opstellen van ‘destinataris’oorkonden is bijzonder aannemelijk, gezien ze beide 

over een goed uitgebouwd scriptorium beschikten en onder Boudewijn VI/IX reeds verantwoordelijk waren voor 

het opstellen van verscheidene grafelijke akten. Voor Sint-Baafs, zie Vleeschouwers, De oorkonden van de Sint-

Baafsabdij, deel 1: Inleiding, deel 2: Uitgave. Voor het scriptorium van St-Baafs en Ninove, zie Prevenier, De 

oorkonden, deel 1, 189-191, 246-247 (St-Baafs), 199-204 en 249-251 (Ninove). 
276 Garandiz* gaf tussen 1191 en 1244 36 oorkonden als resultaat, waarvan negen grafelijke.  
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Groep 8b: teneri garandire 

Teneri garandire is een variant van het uitgangspunt van groep 8a. De vervoeging van de 

werkwoordgroep in het futurum kent eveneens pas zijn toepassing vanaf de jaren 1230, komt 

exclusief voor in drie grafelijke oorkonden voor drie uiteenlopende destinatarissen, en is zowel 

voor Vlaamse als voor Henegouwse bestemmelingen gebruikt.277 De grafelijke akten waarin 

teneri garandire voorkomt kunnen alledrie als kanselarijdocument worden weerhouden.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

28193 1232-04-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5b 

19620 1233-10-99 Johanna AB Valenciennes (dominicanen) 

-> DISP: teneri garandire (groep 8b); liberaliter concedere (groep 4a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR+ NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

27064 1242-09-99 Thomas en Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> DISP: teneri garandire (groep 8b); parum plus (…) parum minus (groep 5a);  

-> PROT: in robur igitur et memoriam predictorum (COR) (groep 5a); (presentes litteras) 

scribi feci(mus) (COR) (groep 2); in memoriam (...) predictorum + feci(mus) roborari 

(COR) (groep 4b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

 

Groep 8c: reputare (...) factum 

De sanctio-clausule reputare (...) factum, waarmee de oorkonder te kennen geeft dat wie de 

bepalingen uit het dispositio met de voeten treedt niet vrijuit zal gaan (letterlijk ‘het gedane 

overwegen, in beschouwing nemen’), is vooral vanaf 1228 zeer dominant aanwezig in de 

grafelijke oorkonden, maar was reeds gekend in de kanselarij van graaf Boudewijn VI/IX.278 

Tussen 1195 en 1243 komt de clausule 14 maal voor, waarvan twee maal in een oorkonde van 

graaf Boudewijn VI/IX, en zeven maal in een akte graaf/gravin Ferrand en/of Johanna. De 

meeste grafelijke oorkonden waarin deze formulering te zien is zijn mandamenten of 

verzoeken, waarin de onderdanen worden opgedragen of met aandrang worden verzocht hun 

                                                        

 

 
277 Met name de selectie teneb* + garandire (tenebor en tenebimur).  
278 Walter Prevenier onderscheidde tijdens de regering van Boudewijn VI/IX twee grafelijke akten die deze 

formulering bevatten en waarvan de redactie met zekerheid aan de kanselarij kon worden toegeschreven. 

Prevenier, De oorkonden, nr. 40 dd. 1195 van gravin Maria van Champagne voor de abdij van Eekhout (Brugge) 

en nr. 283 dd. 1205 van Boudewijn VI/IX voor kanselier Geraard van de Elzas.  
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bijstand te verlenen of welwillendheid te tonen ten aanzien van de religieuzen uit een 

nabijgelegen abdij, of om de rechten van deze religieuzen te respecteren. In deze context is de 

betekenis van reputare (...)  factum dus een soort morele waarschuwing dat al wie het gevraagde 

niet in acht neemt, niet langer op de goodwill of bescherming van de graaf of gravin zal kunnen 

rekenen. Omdat zes van de zeven nog niet geïdentificeerde grafelijke oorkonden uit de 

overzichtslijst naast het uitgangscriterium over voldoende andere karakteristieke 

dictaatelementen beschikken, kan worden besloten dat ze in de grafelijke kanselarij zijn 

geredigeerd. Dat deze akten bovendien inhoudelijk een mandament of een uitdrukkelijk verzoek 

behelzen, vormt een gewichtig bijkomend argument dat hun redactieoorsprong ruggensteunt.   

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

329 (Pr. 40)  1195-12-17 (a.q.)  Maria van Champagne AB Eekhout (Brugge) 

13707 (Pr. 283)  1205-02-99 (n.s.)  Boudewijn VI/IX PP Geraard van de 

Elzas 

27081 1228-08-99 Ferrand en Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> DISP: reputare (...) factum (groep 8c); inchoare (groep 16a); rogamus (…) affectuose 

(groep 8c)279; pro salute animarum nostrarum (groep 18b); causa Dei (groep 5b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (COMB ADR + SAL) 

(groep 1a) 

                                                        

 

 
279 Met deze werkwoord-bijwoordcombinatie wordt op een vriendelijke manier een verzoek gepleegd om de 

medewerking of welwillendheid van de onderdanen of van een kerkelijke of wereldlijke vorst. Het hoeft dan ook 

geen verwondering dat de oorkonders uit de selectielijst rogamus [5] affectuose vooral kerkelijke en wereldlijke 

hoogwaardigheidsbekleders zijn. De grafelijke oorkonden nemen iets minder dan de helft van het totale aantal 

oorkonden uit het selectieoverzicht in (7 op 17 oorkonden). De verzoek-formule rogamus (...) affectuose was reeds 

gekend in de kanselarij van Boudewijn VI/IX (Prevenier, De oorkonden, nr. 281 dd. 1205 voor de Franse koning 

Filips Augustus) en wordt in de kanselarij van gravin Johanna aangewend tussen 1228 en 1239. Vijf grafelijke 

akten uit deze periode voldoen namelijk met hun dictaat aan de verwachtingen om hun redactie in de kanselarij te 

plaatsen. Zie hiervoor naast DiBe ID 27081, DiBe ID 27015 en  DiBe ID 19689 uit groep 8c ook determinatiegroep 

15a. 
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27015 1229-05-99 Johanna AB – EP Bijloke (Gent), 

Nieuwenbos, bisschop van Utrecht 

-> DISP: reputare (...) factum (groep 8c); inchoari fecimus (groep 16b), diligimus 

(specialiter) (groep 15a), (esse) specialiter obligati (groep 8c)280; rogamus (…) affectuose 

(groep 8c)281, dominus comes et ego (groep 8c)282; karissimus (groep 22e) 

-> PROT: / 

31342 1232-12-31 Ferrand en Johanna AB Ter Doest283 

-> DISP: reputare (...) factum (groep 8c) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 1a) 

                                                        

 

 
280 (Esse) specialiter obligati verwoordt het engagement van de oorkonder/disposant ten aanzien van de bepalingen 

uit het dispositio en is in dat opzicht eveneens een sanctio-clausule. Drie op de vier maal verschijnt deze selectie 

in een grafelijke akte, doch pas vanaf 1229. Van deze drie grafelijke akten zijn er twee in de kanselarij geredigeerd 

(cf. ook determinatiegroep 16a).  
281 Cf. supra, waar de selectie rogamus (…) affectuose is toegelicht. 
282 De presentatie dominus comes et ego, waarbij de oorkonder in zijn of haar oorkonde tegelijk verwijst naar de 

graaf en naar zichzelf, komt tussen 1214 en 1230 vier maal voor. Drie van de vier oorkonden staan op naam van 

gravin Johanna en situeren zich tussen 1226 en 1230. Twee akten van Johanna kunnen worden geklasseerd als 

redactioneel kanselarijproduct (zie ook groep 12b). De meervoudsvorm van de opgave dominus comes et ego, 

dominus comes et nos, is exclusief te vinden in de grafelijke akten en zal in groep 16a worden toegelicht.  
283 Gezien het hier om een mandament gaat, is de aanwezigheid van één karakteristiek dictaatelement in principe 

voldoende om de oorkonde als een kanselarijdocument te klasseren. 
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19645 1233-11-99 Johanna AB Vaucelles 

-> DISP: reputare (...) factum (groep 8c); que pertinent ad proprios usus (suos) (groep 8c)284; 

(cuius) exemplum prosequi desiderans (groep 8c)285; mando et volo (groep 12a); (mandamus, 

volumus) tanquam (…) propria (nostra) conservare (groep 8c)286, (ne) (inferri) molestiam 

(vel) gravamen (groep 8c)287; per totam terram meam (groep 17b) 

-> PROT: / 

                                                        

 

 
284 Typisch voor grafelijke oorkonden waarin personen of instellingen worden vrijgesteld van heffingen 

(bijvoorbeeld op het vervoer van wijn, op de weging van goederen, op het gebruik en herstel van de wegen) op  

zaken die voor eigen gebruik dienen, is de uitdrukking que pertinent ad proprios usus (suos). Ze komt tussen 1196 

en 1243 exclusief voor in zeven grafelijke akten van Boudewijn VI/IX (5) en Johanna (2) voor bestemmelingen in 

Vlaanderen, Henegouwen en daarbuiten. De redactie van drie oorkonden op naam van graaf Boudewijn VI/IX 

werd reeds eerder door Walter Prevenier toegewezen aan een lid van de grafelijke administratieve entourage. 

Prevenier, De oorkonden, nr. 68 dd. 1197 voor de abdij van St-Winoksbergen, nr. 101 dd. 1199 voor de abdij van 

Fervaques en nr. 204 dd. 1202 voor de abdij van Thenailles. Twee resterende akten van Boudewijn VI/IX voor 

Henegouwen worden in determinatiegroep 17b toegelicht als kanselarijstukken (DiBe ID 2829 dd. 1196 voor de 

abdij van Cambron en DiBe ID  13192 dd. 1202 voor de abdij van Bonne-Espérance), de twee akten op naam van 

Johanna (DiBe ID 19645 dd. 1233 voor de abdij van Vaucelles en DiBe ID 22062 dd. 1243 voor de abdij van 

Loos) komen hier in determinatiegroep 8c aan bod.  
285 De uitdrukkelijke wens van de vorst(in) om het voorbeeld van zijn of haar (grafelijke) voorgangers te volgen, 

verwoord als (cuius) exemplum prosequi desiderans, komt exclusief voor in twee oorkonden van gravin Johanna. 

Beide grafelijke akten, waarbij graaf Boudewijn VI/IX als voorbeeld figureert, vertonen meer dan voldoende 

karakteristieke vormeigenschappen om als redactioneel kanselarijstuk te worden geklasseerd (zie groep 8c: DiBe 

ID 19645 voor de abdij van Vaucelles (1233) en DiBe ID 22062 voor de abdij van Loos (1243)). 
286 Deze specifieke opdracht voor grafelijke functionarissen en onderdanen om de religieuzen van een abdij die 

grafelijke bescherming genoot bij te staan, hun rechten te respecteren en hen te beschermen als ging het om de 

graaf of gravin zelf (voorbeeld DiBe ID 18858 dd. 1230 voor Marchiennes: mandamus (...) quatenus bona ecclesie 

tanquam nostra propria (...) conservetis), is exclusief gebruikt in drie grafelijke mandamenten uit de periode 1230-

1243. Alledrie zijn ze door grafelijke kanselarijmedewerkers geredigeerd. In determinatiegroep 12b komt de derde 

kanselarijakte aan bod.  
287 (Prohibere, precipere) (ne) inferri (...) molestiam (vel) gravamen is nog een voorbeeld van een sanctio-clausule 

waarin een bedreiging luidt voor al wie de geattesteerde bepaling uit het dispositio durft te doorkruisen. Terwijl in 

de uitdrukking de actieve werkwoordsvorm van inferre (selectie molestiam [5] gravamen + infer*) relatief bekend 

is tijdens de periode 1191-1244 (39 maal) en even vaak voorkomt in oorkonden voor de abdij van Ten Duinen als 

in oorkonden afkomstig van de graaf of gravin van Vlaanderen en Henegouwen (beide 6 maal), blijkt dezelfde 

uitdrukking met de passieve infinitief inferri (selectie molestiam [5] gravamen + inferri) veel karakteristieker voor 

de grafelijke akten (5 op de in totaal 6 maal). Twee van deze vijf grafelijke oorkonden dateren uit de regering van 

Boudewijn VI/IX en zijn opgesteld door een kanselarijlid (Prevenier, De oorkonden, nr. 73 dd. 1197 voor de abdij 

van Clairvaux en nr. 138 dd. 1200 voor het St-Pieterskapittel in Rijsel), net als de overige drie akten van Johanna 

(zie ook determinatiegroep 13b). 
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19689 1234-01-12 (n.s) Johanna AB Brugge (dominicanen) 

-> DISP: reputare (...) factum (groep 8c); proprio (…) nostro (groep 8c)288; rogamus (…) 

affectuose (groep 8c)289; in testamento suo (…) assignare (groep 8c)290; de consilio et 

voluntate (groep 8c)291 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 1a); 

omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

22062 1243-05-99 Johanna AB Loos 

-> DISP: reputare (...) factum (groep 8c); que pertinent ad proprios usus (suos) (groep 8c)292; 

(cuius) exemplum prosequi desiderans (groep 8c)293; mando et volo (groep 12a); (mandamus, 

volumus) tanquam (…) propria (nostra) conservare (groep 8c)294; (ne) (inferri) molestiam 

(vel) gravamen (groep 8c)295; per totam terram meam (groep 17b); (defendere) contra 

malefactores + iniuriatores (groep 4b); pro salute anime mee (groep 18c) 

-> PROT: / 

Binnen groep 8c vallen in de oorkonde van gravin Johanna voor de Bijloke, de abdij van 

Nieuwenbos en voor de bisschop van Utrecht (1229) (DiBe ID 27015) evenwel twee 

protocolformules op te merken die tegengewicht kunnen bieden bij het situeren van het dictaat 

van deze akte in de kanselarij. Het gaat om de salutatio salutem et paratam semper ad 

beneplacitum et obsequia voluntatem en de notificatio noverit (...) paternitas vestra. Beide 

inleidende protocolformules zijn allerminst kenmerkend voor de grafelijke akten, maar komen 

gezien hun woordkeuze (paternitas) des te meer voor in bisschoppelijke milieus. Toch hoeft de 

aanwezigheid van deze formele dictaatelementen van oorkonde DiBe ID 27015 niet 

                                                        

 

 
288 Wanneer de oorkonder de nadruk wil leggen op iets wat hij zelf - ten persoonlijken titel - heeft verwezenlijkt 

of bewerkstelligd, gebeurt dit regelmatig met de bewoording in proprio fundo nostro, de nostro proprio, ex proprio 

dono nostro, enzovoort. De selectie proprio [5] nostro levert 12 oorkonden op, waaronder zich vijf akten bevinden 

op naam van gravin Johanna. Ze situeren zich tussen 1233 en 1238 en kennen alle op één uitzondering na een 

kanselarijdictaat (zie determinatiegroepen 13a, 15a en 16a). 
289 Cf. supra, waar de selectie rogamus (…) affectuose is toegelicht. 
290 De toekenning van legaten wordt tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw onder meer meegedeeld als  in 

testamento suo (...) assignare (selectie in testamento suo + assign*). Uit het resultatenoverzicht blijkt dat de 

zegswijze vanaf 1233 is toegepast en zeer kenmerkend is voor de grafelijke oorkonden (7 op de in totaal 9 maal). 

Telkens ze in een grafelijke akte is gebruikt, verwijst ze naar het testament van graaf Ferrand, die in juli van 

datzelfde jaar het leven liet. Luykx, Johanna, 281-284. Alle grafelijke oorkonden uit deze selectie (7) mogen 

redactionele kanselarijproducten worden genoemd (zie determinatiegroepen 10g en 16a).  
291 Een variant van de reeds eerder ter sprake gekomen formules van instemming, wil of advies de assenu et 

voluntate nostra (groep 5a) en de consensu et voluntate nostra (groep 6a) is de consilio et voluntate (nostra). Vier 

op de negen akten waarin de formulering vanaf 1217 verschijnt, hebben gravin Johanna als oorkonder. Twee van 

hen zijn redactioneel kanselarijwerk (zie ook groep 12b). 
292 Cf. supra, waar de selectie que pertinent ad proprios usus (suos) is toegelicht. 
293 Cf. supra, waar de selectie (cuius) exemplum prosequi desiderans is toegelicht. 
294 Cf. supra, waar de selectie (mandamus, volumus) tanquam (…) propria (nostra) conservare is toegelicht. 
295 Cf. supra, waar de selectie (ne) (inferri) molestiam (vel) gravamen is toegelicht. 
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noodzakelijk een destinatarisdocument te maken. Er zijn namelijk voldoende redenen om met 

vrij grote zekerheid aan te nemen dat de bewuste oorkonde wel degelijk in de kanselarij is 

opgesteld. Vooreerst zijn beide protocolformules niet exclusief aan één bisschoppelijk milieu 

gebonden, en komen ze zowel voor in de bisschoppelijke entourage van Utrecht als in deze van 

Doornik en Kamerijk. Voorts is de genoemde salutatio ook te zien in een niet-bisschoppelijke 

oorkonde voor het kapittel van St-Omaars, waarin de grafelijke kanselier Willem de Capella 

optreedt als disposant.296 Bovendien zijn in oorkonde DiBe ID 27015 uit groep 8c maar liefst 

zeven voor de grafelijke oorkonden karakteristieke dictaatelementen verwerkt, waardoor ze 

eigenlijk méér bewijs aanlevert voor haar kanselarijherkomst dan initieel was gevraagd. Ten 

slotte bevindt zich onder deze karakteristieke formuleringen een werkwoordgroep (inchoari 

feci(mus), groep 16b) met een exclusief ‘grafelijk’ karakter.  

De voorgaande argumenten nemen de onrust voor een mogelijke destinatarisherkomst weg 

en maken de weg vrij om alle grafelijke dictaten uit groep 8c in de kanselarij te situeren.  

Groep 8d: nichil de cetero (...) posse  (...) reclamare 

   

Nadat een leen door de vazal was ‘verworpen’, werd door hem en mogelijk ook door zijn 

echtgenote en erfgenamen voor het leenhof op eed verklaard dat zij niet langer recht hadden op 

het ‘onterfde’ leen, dat zij niet zouden ingaan tegen de gedane overdracht en geen aanspraak 

zouden maken op rechten of inkomsten die rustten op het afgestane leengoed.297 Recognoscere 

se nichil iuris habere, reeds toegelicht in groep 6d, is één van de formuleringen die verband 

houdt met deze procedurestap. Nichil de cetero posse reclamare is daar nog een voorbeeld van. 

De clausule komt tijdens de bestudeerde periode voor in 22 oorkonden,298 waarvan er tien 

afkomstig zijn van of gericht zijn aan de graaf en/of gravin van Vlaanderen en Henegouwen. 

Bovendien is ze in het resultatenoverzicht naast de groep grafelijke oorkonden tevens drie maal 

te zien in een oorkonde van verschillende lokale heren maar telkens bestemd voor het St-

Donaaskapittel in Brugge. Zes oorkonden uit de selectielijst kunnen op basis van hun dictaat 

worden weerhouden als kanselarijwerkstuk. Onder hen staan vijf oorkonden op naam van de 

graaf en/of gravin, en bevindt zich één document dat aan deze laatsten is gericht.  

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 
296 Het gaat om DiBe ID 31457 dd. 1226. 
297 Heirbaut, ‘De procedure tot overdracht van onroerende goederen’, 47-49. 
298 Omdat binnen deze woordgroep de woordvolgorde nogal kan variëren, en omdat het werkwoord posse in 

meerdere werkwoordtijden en zowel in de enkelvouds- als in de meervoudsvorm kan zijn vervoegd, is geopteerd 

voor de opeenvolgende selecties nichil [5] cetero en cetero [5] reclamare.  
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DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

19342 1232-11-01 Hendrik van Vianden CO Ferrand en Johanna 

graaf van Namen 

-> DISP: nichil de cetero (...) posse (...) reclamare (groep 8d); contentio (...) inter (groep 

6d) 

-> PROT: in cuius rei testimonium presentes litteras (sigillum meum, sigilli nostri) 

munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 3) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR+ NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

19927 1235-01-19 (n.s.) Johanna XX – XX NN kinderen van Willem 

II van Dampierre – NN kinderen van Burchard van Avesnes 

-> DISP: nichil de cetero (...) posse (...) reclamare (groep 8d); per iudicium hominum 

nostrorum (groep 11a); per bonam veritatem (groep 4b); ad voluntatem meam (groep 

8d)299; de propria hereditate (mea, sua) (groep 2); (si forte contingeret (groep 4b); 

karissimus (groep 22e) 

-> PROT: ut (...) firmiter (...) observetur (COR) (groep 8d)300 

28222 1236-12-99 Johanna AB Marquette  

-> DISP: nichil de cetero (...) posse (...) reclamare (groep 8d); guerpitio (groep 5a); 

presentibus (…) nostris hominibus (groep 5c); presente et consentiente (groep 5a) 

-> PROT: / 

22526 1240-99-99 Margareta AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 5c 

21889 1242-08-99 Thomas en Johanna AB St-Bertijns (St-Omaars) 

-> komt reeds voor in groep 5a en 8a 

22384 1244-06-99 Thomas en Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 5a en 8a 

 

In de grafelijke kanselarij werden sanctio-clausules voor uiteenlopende doeleinden aangewend. 

Er werden stereotiepe verwoordingen benut om aan te geven dat de graaf en/of gravin zich de 

(hoge) rechtspraak voorbehield op bepaalde verkochte of geschonken leengoederen, om hun 

                                                        

 

 
299 De formulering ad voluntatem meam, waarmee de oorkonder aangeeft dat iets naar zijn of haar wil (is) 

geschied(t), doet zich drie op de zeven maal voor in een grafelijke akte, die alle drie te situeren vallen tussen 1217 

en 1235. Dat de woordgroep tijdens de regering van Johanna ook effectief in de grafelijke kanselarij was gekend, 

wordt aangetoond door twee van deze drie grafelijke oorkonden. Zij beantwoorden immers beide aan het profiel 

van een redactioneel kanselarijstuk (zie ook determinatiegroep 12c). 
300 Ut (...) firmiter (...) observetur (selectie ut [20] firmiter + firmiter [5] observetur) vormt een onderdeel van de 

inleidende standvastigheidsformule uit het corroboratio-protocol. De bijwoord-werkwoordcombinatie is tussen 

1196 en 1242 24 maal te zien en duikt van 1208 tot 1236 op in vijf grafelijke akten. Drie daarvan vertonen de 

nodige karakteristieke dictaateigenschappen en komen verder ook in de groepen 10a en 10f aan bod.    
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engagement voor een correcte afhandeling van de beslissingen uit het dispositio te verzekeren, 

om via een bedreigingsformule te voorkomen dat de standvastigheid van deze verordeningen 

op welke manier ook schade zou ondervinden, en – ingeval het om een leenafstand ging – om 

de nieuwe begunstigde van het leen de zekerheid te bieden dat wat was verworven door de 

vorige leenhouder niet zou worden betwist. Hoewel sommige sanctio-verwoordingen reeds in 

de kanselarij van Boudewijn VI/IX waren gekend, kan toch vooral vanaf de jaren 1230 een 

zekere regelmaat en consequentie worden vastgesteld in het gebruik van dezelfde sanctio-

clausules met een gemeenschappelijke ‘functie’. 

 

 

Groep 9: Opdrachtdelegaties 

Omdat voor de afhandeling van het grote aantal leenkwesties de graaf of gravin niet overal 

tegelijk aanwezig kon zijn in de grafelijke territoria, konden zij voor bepaalde zaken beroep 

doen op hun grafelijke baljuws, de belangrijkste lokale vertegenwoordigers van het centrale 

grafelijke gezag.301 Vaak kregen deze via een schriftelijk mandaat de opdracht om bij 

afwezigheid van de graaf of gravin één van de lokale kasselrijleenhoven, waar onder meer 

verkopen en betwistingen van lenen werden behandeld, voor te zitten.302 Een typische 

verwoording van een afvaardiging die in de grafelijke oorkonden wordt aangetroffen is ponimus 

loco nostri. Opvallend is dat tijdens de regering van gravin Johanna delegaties om als grafelijk 

vertegenwoordiger op te treden ook konden worden opgedragen aan een grafelijke klerk (DiBe 

ID 21943 dd. 1242) of zelfs aan de bode van het grafelijke document (lator presentium) (DiBe 

ID 22382 dd. 1244).303  

 

 

                                                        

 

 
301 De baljuworganisatie kende – parallel aan de opkomst van de stedelijke centra – tijdens de tweede helft van de 

twaalfde eeuw zijn ontstaan en groeide tijdens de regering van Johanna uit tot een belangrijk lokaal instrument 

van het centrale grafelijke gezag. Vanaf ca. 1227 verdrongen de baljuws steeds meer de eens zo machtige 

burggraven, die als machtige vazallen van de graaf verantwoordelijk waren voor het beheer van de kasselrijen 

binnen de grafelijke territoria. Luykx, Johanna, 498-507, 517, Nowé, Les baillis comtaux, 17-58 en Lambrecht en 

Van Rompaey, ‘De staatsinstellingen’, 107-129. Voor Henegouwen, zie Bruwier, ‘Aux origines d’une institution: 

baillis et prévôts de Hainaut’, 95, 123-124. 
302 De lokale grafelijke leenhoven of kasselrijleenhoven ontstonden aan het eind van de twaalfde eeuw en kregen 

definitief vorm tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw. Ze werden voorgezeten door de grafelijke baljuw en 

hadden in hoofdzaak tot doel de taken en verantwoordelijkheden van de centrale grafelijke curia te ontlasten. 

Augustyn, ‘Kasselrijleenhoven (12de eeuw – 1795)’, 513-517 en Luykx, Johanna, 514-519. Zie ook Heirbaut, 

‘Flanders: A Pioneer of State-orientated Feudalism?’, 23-34, 30-31 en van dezelfde auteur Over heren, vazallen 

en graven, 172-188. 
303 [...] quod nos dilectum servientum nostrum Willelmum de Breinea latorem praesentium loco nostro ponimus 

pro venditione [...] facienda, [...]. Zie ook Paragraaf 5.4 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 279-

283. 
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Groep 9: ponimus loco nostri 

Deze werkwoordgroep (selectie: ponimus [5] loco) geldt exclusief voor zeven grafelijke 

oorkonden en wordt pas opgemerkt vanaf 1237, het jaar waarin gravin Johanna haar tweede 

huwelijk aanging met graaf Thomas van Savoye.304 Niettegenstaande deze zeven oorkonden 

telkens op naam van slechts één grafelijke oorkonder staan, is de formulering enkel in de 

pluralis majestatis-vorm toegepast. Gezien de onderstaande delegatie-oorkonden niet alleen 

qua woordaantal305 maar tevens qua stijl306 gelijkenissen vertonen met een mandament, gelden 

voor deze cluster dan ook de determinatiecriteria voor mandamenten. In principe hoeven de 

hierna opgesomde akten in hun tekst dus in totaal slechts één karakteristiek dictaatkenmerk te 

vertonen. Alle bevatten ze er echter minstens twee.   

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

27035 1237-01-04 (n.s.) Johanna HO – XX Oudenaarde – Willem Bloc 

van Eine, baljuw van Oudenaarde 

-> DISP: ponimus (...) loco nostri (groep 9) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) 

27584 1239-10-09 Thomas XX – CA Renier van Klemskerke, 

baljuw van Brugge – Egidius van Bredene (St-Donaas) 

-> komt reeds voor in groep 7b 

27585 1240-02-29 (n.s.) Thomas XX – CA Renier van Klemskerke, 

baljuw van Brugge – Egidius van Bredene (St-Donaas) 

-> komt reeds voor in groep 7b 

21690 1241-08-14 Thomas XX – XX Willem, monnik v Boudelo – 

Willem Bloc, baljuw van Gent 

-> DISP: ponimus (...) loco nostri (groep 9); karissimus (groep 22e) 

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 4b) 

                                                        

 

 
304 Frappant is dat tijdens diezelfde periode, waarin graaf Thomas regelmatig in het buitenland vertoefde, de 

oorkonden van gravin Johanna eveneens melding maken van een machtsdelegatie van graaf Thomas naar zijn 

echtgenote. Vanuit genderoogpunt is dit een bijzonder interessante vaststelling. De Paermentier, Schrift in dienst 

van de macht, I, 150-155. 
305 Het aantal woorden van de zeven grafelijke oorkonden verzameld in groep 9 varieert tussen de 72 en 128 

woorden en ligt in het verlengde van het gemiddelde aantal woorden van een grafelijk mandament.  
306 De stijl van deze groep grafelijke oorkonden is telkens als volgt: INT-ADR-SAL-NOT-DIS-DAT. Wat ze met 

de mandamenta gemeen hebben is het stelselmatig achterwege blijven van de corroboratio. Zie Paragraaf 3.4 in 

De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 137-140 (‘Structuur/Stijl’ van de kanselarijoorkonden).   



99 

 

21943 1242-12-01 Thomas AB – CA St-Baafs – Hendrik van 

Balegem, grafelijk klerk en kanunnik in Doornik 

-> DISP: ponimus (...) loco nostri (groep 9); dilectus et fidelis (clericus) (groep 22a)  

-> PROT: / 

21966 1242-99-99 Thomas en Johanna AB Loos 

-> DISP: ponimus (...) loco nostri (groep 9); volumus (...) et concedimus (groep 6a); coram 

hominibus nostris (groep 5b) 

-> PROT: /  

27353 1243-05-18 Johanna AB – XX Groeninge – Willem van 

Boudelo 

-> DISP: ponimus (...) loco nostri (groep 9); presentium testimonio litterarum (groep 23a); 

ad (…) brevia (groep 10e) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

22382 1244-06-30 Thomas XX Willem van Braine-le-

Comte 

-> DISP: ponimus (...) loco nostri (groep 9); presentium testimonio litterarum (groep 23a) 

-> PROT: / 

 

 

Groep 10: Financiële administratie 

Al van bij het ontstaan van de grafelijke kanselarij in het begin van de twaalfde eeuw bestond 

één van haar voornaamste bevoegdheden erin de grafelijke domaniale inkomsten te ontvangen, 

te centraliseren en te beheren. De kanselier droeg hiervoor de eindverantwoordelijkheid.307 Het 

financiële systeem waarlangs de inning van de domaniale inkomsten gebeurde, de redeninge, 

functioneerde op basis van verscheidene lokale inningscentra, waaronder de spijkers 

(spicarium) en de brieven (brevia), met aan het hoofd een notarius of een grafelijke klerk.308 

Ten gevolge van het toenemende aantal nieuwe grafelijke inkomsten, die niet langer uitsluitend 

via de spijkers en brieven konden worden gecentraliseerd, ontstond geleidelijk aan een 

afzonderlijke centrale grafelijke rekendienst onder leiding van een hoofd-clericus. Gaandeweg 

ontkoppelde deze financiële cel zich tijdens de regering van gravin Margareta van de grafelijke 

kanselarij, en kreeg vanaf ca. 1262 ook een eigen hoge ambtenaar aan het roer, de ontvanger-

                                                        

 

 
307 Luykx, De grafelijke financiële bestuursinstellingen, 31 en Verhulst en Gysseling, Le compte général, 121. 
308 Luykx, De grafelijke financiële bestuursinstellingen, 32-40, Verhulst en Gysseling, Le compte général, 75-90. 

Tijdens de regeringen van graaf Boudewijn VI/IX en gravin Johanna waren verscheidene kanselarijmedewerkers 

verantwoordelijk voor een lokaal inningskantoor. Prevenier,‘La chancellerie dans le cadre européen’, 67-68. Zie 

ook Declercq, ‘Kamer van de hoofdredeninge’, 171-187 en de synthese in De Paermentier, Schrift in dienst van 

de macht, I, 42-46, 226-228, 246, 265. 
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generaal.309 Ondanks de personele unie van de graafschappen gebeurde het financiële beheer 

van beide vorstendommen op gescheiden basis. Van een ‘generale’ ontvangst van de domaniale 

inkomsten, gecoördineerd door de receveur de Hainaut en diens ondergeschikte particuliere 

ontvangers, is pas sprake vanaf het eind van de dertiende eeuw.310  

De  formuleringen en uitdrukkingen die het uitgangspunt vormen van de overkoepelende 

themagroep 10 houden alle rechtstreeks verband met de financiële organisatie in de 

graafschappen tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw, in het bijzonder in Vlaanderen. 

Groepen 10a en 10b verwijzen naar de toekenning van jaarlijkse renten die konden worden 

ontvangen/afgenomen in één van de lokale grafelijke financiële bureaus, groep 10c concentreert 

zich rond het gebruik van pagamentum om het woord (cijns)‘betaling’ uit te drukken, en de 

groepen 10e, 10f en 10g richten zich op de specifieke benaming van de grafelijke inningscentra. 

Groep 10a: singulis annis (...) accipiendum (accipere) 

Tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw wordt de uitkering van een jaarlijkse rente meestal 

aangegeven als een combinatie van de tijdsbepaling singulis annis of annuatim met een 

gerundium-vorm van een werkwoord dat ‘ontvangen, verwerven’ (capere, accipere, percipere) 

betekent. Van de twee circulerende tijdsbepalingen is annuatim tijdens de periode 1191-1244 

frequenter gebruikt (1.087 maal) dan singulis annis (779 maal). Toch komt het tweede 

alternatief in verhouding nadrukkelijker voor in de grafelijke oorkonden (117 maal op 779 

maal) dan het eerste (109 maal op 1.087 maal).  Een andere voorkeur bij het opstellen van de 

grafelijke akten situeert zich in de keuze van het werkwoord. Waar singulis annis + 

percipiendum tussen 1191 en 1244 het meest courant blijkt toegepast in onze gewesten (81 

maal, waarvan 16 grafelijke oorkonden), zijn de samenstellingen met de werkwoorden capere 

en accipere in verhouding net karakteristieker voor de grafelijke akten.311 Zes grafelijke 

kanselarijoorkonden uit de regering van graaf Boudewijn VI/IX tonen aan dat de formulering 

met accipere tijdens de eerste jaren van de dertiende eeuw in de administratieve cel al 

gebruikelijk was.312 Van de overige grafelijke akten uit dit overzicht kunnen zeven dictaten met 

                                                        

 

 
309 Over de functie en bevoegdheden van deze ontvangers-generaal, zie Luykx, De grafelijke financiële 

bestuursinstellingen, 63-88. Zie ook de Hemptinne en Vandermaesen, ‘De ambtenaren’, 190; Kittell, From Ad 

Hoc to Routine, 3-40 en van dezelfde auteur The general receiver of Flanders 1262-1372. Verder ook Strubbe, 

Egidius van Breedene, 41-43, 70-71 en Stuckens, Les hommes de l’écrit, 217-372. 
310 Bruwier en Mariage, ‘Le receveur général’, 177-186; Junot, ‘Les receveurs particuliers’, 187-196.  
311 Singulis annis + accipiend* komt 21 maal op de 45 maal voor in een grafelijke oorkonde, bij de combinatie 

singulis annis + capiend* is dat 10 maal op de 18 maal (zie groep 10b). 
312 Prevenier, De oorkonden, nr. 143 dd. 1200 voor Blanchardus van Raismes en zijn erfgenamen, nr. 141 dd. 1200 

voor Rinoaldus, kapelaan van de O.L.V.-kapel te Aire, nr. 173 dd. 1201 en nr. 217 dd. 1202 voor de abdij van 

Clairmarais, nr. 167 dd. 1201 voor de abdij van Fontevrault en nr. 264 dd. 1204 voor de abdij van Cîteaux. De 

grafelijke destinatarisoorkonde nr. 243 dd. 1202 voor de abdij van Clairvaux wordt als een alleenstaand feit 

beschouwd en behoeft geen argwaan, omdat ze verder in het selectieoverzicht niet meer voorkomt als destinataris 

noch als oorkondende instantie.  
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vrij grote zekerheid in de kanselarij worden gelokaliseerd. Dat zich onder hen ook twee 

kanselarijoorkonden voor Kortrijk op naam van de regent Filips van Namen bevinden, bewijst 

dat er administratieve continuïteit heerste tijdens diens regentschap.313  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

413 (Pr. 141) 1200-08-18 Boudewijn VI/IX PO Aire – Rinoaldus 

kapelaan 

415 (Pr. 143) 1200-09-02 Boudewijn VI/IX XX Blanchardus de 

Raismes 

13079 (Pr. 167) 1201-11-12 Boudewijn VI/IX AB Fontevrault 

4803 (Pr. 173) 1201-12-25 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Clairmarais 

433 (Pr. 217) 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Clairmarais 

441 (Pr. 264) 1204-99-99 (a.q.) Maria v Champagne AB Cîteaux 

13210 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Salzinnes 

-> komt reeds voor in groep 1a 

14270 1208-02-22 Filips van Namen CP – XX Kortrijk (O.L.V.) – 

Simon Drinkewater 

-> DISP: singulis annis (...) accipiendum (groep 10a); dilectus et fidelis (meus) (groep 

22a); pagamentum (groep 10c) 

-> PROT:  Ut (...) firmiter (...) observetur (groep 8d)  

14324 1209-10-08 Filips van Namen CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> DISP: singulis annis (...) accipiendum (groep 10a); dilectus clericus (meus) (groep 5b); 

pie recordationis (groep 25a); ad (…) brevia (groep 10c) 

-> PROT: / 

                                                        

 

 
313 Deze kanselarijoorkonden komen tevens aan bod in De Paermentier, ‘La chancellerie comtale’, 270-279.   
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16195 1219-08-26 Johanna XX – CP ontvanger v Halluin – Kortrijk 

(O.L.V.) 

-> DISP: singulis annis (...) accipiendum (groep 10a); mando (…) volens (groep 10a)314; 

dilectus meus (groep 10a)315; sine contradictione (vel) dilatione (groep 10a)316  

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b)  

31627 1224-07-31 Johanna AB Boulogne (O.L.V.) 

-> DISP: singulis annis (...) accipiendum (groep 10a); in festo Beati Martini (groep 26a), 

pro salute anime mee (groep 18c) 

-> PROT: Ut (hec, hoc) ratum et stabile permaneat (COR) (groep 10a)317 

                                                        

 

 
314 Een mandament-formulering die karakteristiek is voor de grafelijke oorkonden maar in dit betoog niet als 

afzonderlijke determinatiegroep wordt voorgesteld is de koppeling van het zeer typische mandamentwerkwoord 

mandare en de participium presens-vorm van velle (selectie mando [5] volens, met als uitkomst zes oorkonden, 

waarvan vijf grafelijke). De werkwoordcombinatie valt reeds in de kanselarij van graaf Boudewijn VI/IX op te 

merken (Prevenier, De oorkonden, nr. 240 dd. 1202 voor kanselier Geraard van de Elzas en nr. 244 dd. 1202 voor 

de abt van Clairvaux en de baljuws van Bergen) en kent continuïteit onder gravin Johanna. De drie oorkonden die 

tussen 1219 en 1233 in haar naam zijn uitgevaardigd dragen bovendien alle de kwaliteit van kanselarijoorkonde 

(zie ook determinatiegroepen 10d en 16c).  
315 Dilectus et fidelis (meus, noster, clericus) (groep 22a) is één van de karakteristieke wijzen waarop de 

onderdanen in de grafelijke oorkonden kunnen worden voorgesteld. Ook het gesubstantiveerde adjectief dilectus 

meus (selectie dilect* me*, 15 op de 40 oorkonden in het selectieoverzicht zijn grafelijk) behoort reeds tot het 

kanselarijarsenaal onder Boudewijn VI/IX (Prevenier, De oorkonden, nr. 143 dd. 1200 voor Blanchardus van 

Raismes, nr. 163 dd. 1201 voor de abdij van St-Quentin-en-l’Ile en nr. 224 dd. 1202 voor de stad St-Omaars) en 

kent er een vervolg in haar gebruik tijdens de regering van Johanna. Van de 11 oorkonden die door de gravin of 

door haar echtgenoot Ferrand tussen 1213 en 1226 zijn uitgevaardigd, zijn er immers acht in de kanselarij opgesteld 

(zie ook de determinatiegroepen 11c, 12a, 12c, 14d, 17a en 22c). Het is evenwel markant dat de woordgroep na 

1226 niet langer wordt toegepast in de grafelijke akten. Tot slot ter vergelijking: de variant dilectus noster was 

tijdens de periode 1191-1244 veel wijder verspreid (145 maal), maar kwam verhoudingsgewijs niet vaak genoeg 

voor in de grafelijke oorkonden (25 maal) om als karakteristiek dictaatelement te kunnen gelden. 
316 Sine contradictione (et, vel) dilatione (selectie sine + contradictione [5] dilatione), een woordcluster waarmee 

de oorkonder laat weten dat hij/zij een bepaalde zaak (bijvoorbeeld een opdracht, een betaling of uitkering van een 

rente) zonder tegenspraak of uitstel wil uitgevoerd zien, verschijnt in helft van het totale aantal keren (5 op de 10 

maal) in een grafelijke oorkonde. Ook deze clausule is zowel in de kanselarij van Boudewijn VI/IX (Prevenier, De 

oorkonden, nr. 48 dd. 1196 voor de Tempeliers en nr. 287 dd. 1205 voor de Franse koning Filips Augustus) als in 

deze van zijn dochter Johanna gehanteerd, en telkens in grafelijke oorkonden voor Vlaanderen (zie ook 

determinatiegroep 10d).  
317 De corroboratio-inleiding ut (et, hoc) ratum et stabile permaneat komt binnen de onderzoekstermini 40 maal 

voor, en is tussen 1199 en 1202 exclusief aangewend in de grafelijke kanselarij van graaf Boudewijn VI/IX.  Maar 

liefst 13 grafelijke oorkonden uit dit tijdsbestek zijn allemaal kanselarijdocumenten. Prevenier, De oorkonden, nr. 

101 dd. 1199 voor de abdij van Fervaques, nr. 143 dd. 1200 voor Blanchardus van Raismes, nr. 140 dd. 1200 voor 

de stad Brugge, nr. 187 dd. 1201 voor Florentius van St-Omaars, nr. 209 dd. 1202 voor de stad Kortrijk, nr. 203 

dd. 1202 voor Thomas Poitel van  St-Omaars, nr. 198 dd. 1202 voor de grafelijke kapel in Kortrijk, nr. 211 dd. 

1202 voor de stad Rijsel, nr. 207 dd. 1202 voor de stad Gent, nr. 205 dd. 1202 voor de stad Aire, nr. 208 dd. 1202 

voor de stad Ieper, nr. 226 dd. 1202 voor kanselier Geraard van de Elzas en nr. 238 dd. 1202 voor het O.L.V.-
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28165 1228-08-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> DISP: singulis annis (...) accipiendum (groep 10a); fundare (groep 16c); ad (…) brevia 

(groep 10e); (ad) (…) spicarium (groep 10f) 

-> PROT: in memoriam (...) predictorum + feci(mus) roborari (COR) (groep 4b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 2) 

20111 1235-09-99 Johanna XX armen van Rijsel  

-> komt reeds voor in groep 5b en 7b 

Groep 10b: singulis annis (...) capiendum (capere) 

In tegenstelling tot het startcriterium van groep 10a komt de variant singulis annis (...) 

capiendum niet voor onder graaf Boudewijn VI/IX, en pas vanaf 1227 tijdens de regering van 

gravin Johanna.318 De selectie singulis annis + capiend* geeft 26 oorkonden als resultaat. Na 

manuele controle werden 18 oorkonden weerhouden, waarin beide selectieonderdelen ook 

effectief binnen één zin en als één woordgroep waren weergegeven. Onder deze 18 oorkonden 

bevinden zich acht grafelijke akten en twee oorkonden gericht aan de graaf en gravin van 

Vlaanderen en Henegouwen. Van zeven daarvan wordt hierna geargumenteerd waarom ze in 

de grafelijke kanselarij zijn geredigeerd. De oorkonde uitgaande van de abt van de St-

Michielsabdij in Antwerpen en gericht aan Ferrand en Johanna (DiBe ID 27021) maakt deel uit 

van een dossier, waar ook de akte op naam van Ferrand en Johanna (DiBe ID 27445) voor 

dezelfde abt toe behoort. Beide oorkonden zijn parallel opgebouwd en vertonen zowel in het 

dispositio als in de protocollaire tekstdelen identieke fragmenten. Omdat hierna duidelijk wordt 

waarom de grafelijke akte door een kanselarijlid is opgesteld, mag worden aangenomen dat ook 

de redactie van de abtsoorkonde, die tevens minstens vier voor de grafelijke oorkonden 

karakteristieke dictaatelementen demonstreert, in dezelfde omgeving is ontstaan. 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

18328 1228-06-16 Ferrand en Johanna AB Zoetendale (Maldegem)  

-> DISP: singulis annis (...) capiendum (groep 10b); (in festo) Beati Martini (…) 

capiendum (groep 3); ad (…) spicarium (groep 10f) 

-> PROT: quod ut perpetui roboris obtineat firmitatem (COR) (groep 1a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

                                                        

 

 
hospitaal in Oudenaarde. Onder gravin Johanna is de standvastigheidsformule tussen 1212 en 1228 nog vier maal 

te zien. Daarvan voldoen twee grafelijke akten aan de onderzoekscriteria om tot de kanselarijproducten te kunnen 

worden gerekend (zie ook determinatiegroep 11c).  
318 Vóór 1227 komt deze werkwoordgroep slechts sporadisch voor in twee niet-grafelijke oorkonden: DiBe ID 

7076 dd. 1192 van de Franse koning Filips Augustus voor de abdij van St-Josse-sur-Mer en DiBe ID 17444 dd. 

1225 van Daniël van Bethune, voogd van Atrecht, voor het St-Barthélemykapittel in Béthune.  
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28170 1229-03-99 (n.s.) Ferrand en Johanna XX Egidius, DO de Querceto 

-> DISP: singulis annis (...) capiendum (groep 10b); dilectus et fidelis (noster) (groep 

22a); intuitu fidelis servicii sui (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

27446 1231-08-29 Ferrand XX ontvangers van Rupelmonde 

-> DISP: singulis annis (...) capiendum (groep 10b); mandamus et volumus (groep 12b); 

carta (…) super hoc confecta (groep 10b)319 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

27445 1231-08-29 (a.q.) Ferrand en Johanna AB St-Michiels (Antwerpen) 

-> DISP: singulis annis (...) capiendum (groep 10b); quitare et quitus clamare (groep 

10b); carta (…) super hoc confecta (groep 10b)320; divine pietatis intuitu (groep 18h) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

27021 1231-08-99 Arnulf II  CO Ferrand en Johanna – abt van 

St-Michiels (Antwerpen) 

-> DISP: singulis annis (...) capiendum (groep 10b); quitare et quitus clamare (groep 

10b); carta (…) super hoc confecta (groep 10b); divine pietatis intuitu (groep 18h) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

19657 1233-12-27 Johanna AB Parijs – St-Antoine 

-> DISP: singulis annis (...) capiendum (groep 10b); in plena (...) et libera potestate 

(groep 10b)321; pagamentum (groep 10c); ad (…) spicarium (groep 10f) 

-> PROT: / 

                                                        

 

 
319 In het geval van een inhoudelijk ‘dossier’ gebeurt het dat de oorkonden die er deel van uitmaken in hun tekst 

onderling aan elkaar refereren, onder meer met de formulering carta (...) super hoc confecta (selectie carta + [5] 

super hoc confecta). De uitdrukking is tussen 1231 en 1244 tien maal benut, waarvan drie maal in een grafelijke 

oorkonde, en twee maal in een akte gericht aan de graaf en/of gravin. Groep 10b laat zien dat alle drie deze 

grafelijke oorkonden als kanselarijdocument mogen worden bestempeld. Een ander voorbeeld van een 

‘dossierreferentie’ is sicut in litteris (...) super hoc confecta (...) plenius continetur. Deze expressie kan binnen dit 

onderzoek evenwel niet als een karakteristiek dictaatcomponent worden weerhouden, omdat ze slechts twee maal 

op de in totaal 21 maal is gebruikt in een grafelijke oorkonde. Andere voorbeelden uit dit thema komen aan bod 

in determinatiegroep 13.  
320 Cf. hoger, waar de selectie carta (…) super hoc confecta wordt toegelicht. 
321 De uitdrukking in plena et libera potestate (selectie plena [5] libera [5] potestate) komt in 1233 exclusief voor 

in twee grafelijke oorkonden van Johanna voor twee bestemmelingen die op zich niets met elkaar te maken hebben. 

Beide akten zijn in de kanselarij geredigeerd (zie ook determinatiegroep 19a). Met de woordgroep wordt 

geëxpliciteerd dat gravin Johanna na het overlijden van haar eerste echtgenoot Ferrand over de ‘volledige’ macht 

beschikte om over haar graafschappen te regeren. Blijkbaar was het nodig dat de gravin, die tenslotte de wettige 

erfopvolgster van haar vader graaf Boudewijn VI/IX was, haar autoriteit na zoveel jaren nog steeds diende te 

benadrukken. Zie ook Paragraaf 3.5.3 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 150-155.  
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21881 1242-08-05 Thomas  XX Plouy (kapelnij) 

-> DISP: singulis annis (...) capiendum (groep 10b); dilectus et fidelis (noster) (groep 22a) 

-> PROT: in cuius rei testimonium presentes litteras (sigillum meum, sigilli nostri) 

munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 3)  

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

 

Groep 10c: pagamentum 

Het substantief pagamentum (selectie pagament*), in de betekenis van ‘betaling’, verschijnt 

binnen de onderzoekstermini – en meerbepaald vanaf 1204 – 25 maal. Tussen 1208 en 1242 is 

het woord zeven maal gebezigd in een oorkonde op naam van de graaf en/of gravin van 

Vlaanderen en Henegouwen, of op naam van de regent Filips van Namen, en drie maal in een 

oorkonde gericht aan de graaf en/of gravin. Van deze tien oorkonden, waarin de graaf en/of 

gravin ofwel als oorkondende partij ofwel als bestemmeling optreden, beantwoorden er zeven 

aan de onderzoekscriteria. Hierna worden hun karakteristieke dictaatcomponenten opgesomd. 

Zij dragen ertoe bij dat deze akten vervolgens als redactionele kanselarijstukken kunnen worden 

benoemd.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

14270 1208-02-22 Filips procurator CP – XX Kortrijk (O.L.V.) – Simon 

Drinkewater 

-> komt reeds voor in groep 10a 

27013 1219-01-99 (n.s.) Johanna AB Nieuwenbos (Gent) 

-> komt reeds  voor in groep 5a 

19657 1233-12-27 Johanna AB Parijs – St-Antoine 

-> komt reeds  voor in groep 10b 

27034 1235-10-99 Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 5b 
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21652 1241-06-99 Thomas en Johanna XX Land van Waas 

-> DISP: pagamentum (groep 10c); pertinere (…) ad scabinagium (groep 14f); canipulum 

(groep 6a); inquirere (...) veritatem (groep 10c)322; per sacramentum (groep 11c); sub (...) 

iuramento (groep 11d); iudicio (...) scabinorum (groep 6a); emendabit (...) solidos (groep 

10c)323 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

21676 1241-07-99 Fulco van Gent, CA St-Pieters in Rijsel – 

  Nicolas de Brugis, CA in Doornik – 

  Daniel de Ronneke CO Thomas en Johanna 

-> DISP: pagamentum (groep 10c); sub (...) iuramento (groep 11d); sicut superius est 

expressum (groep 13b) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

30650 1242-02-99 (n.s.) Thomas en Johanna AB Hemelsdale 

-> DISP: pagamentum (groep 10c); prout in litteris (…) plenius continetur (groep 13a); 

fundare (groep 16c); ad (…) brevia  (groep 10e) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR+ NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

 

Groep 10d: ratiocinium, ratiocinator 

Ratiocinium verwijst naar de rekeningen van de domaniale inningscentrales, terwijl 

ratiocinator betrekking heeft op de hoofdontvanger die er verantwoordelijk voor was.324 Via 

de selectie ratiocin* werden beide substantieven in het resultatenoverzicht opgenomen. De 

opgave leverde negen oorkonden op, die tussen 1209 en 1241 uitsluitend in Vlaanderen zijn 

                                                        

 

 
322 (Debere, velle, tenere, facere) inquirere (...) veritatem (selectie inquirere [5] veritatem) verschijnt zes op de 13 

maal in een grafelijke oorkonde en slaat daarin meestal op de plicht van de baljuw of de schepenen om bij een 

arbitrage, een geschil of een wettelijke overtreding de zaak te onderzoeken en de waarheid te achterhalen. Het 

dictaat van vier van de zes grafelijke oorkonden kan met vrij grote zekerheid aan de kanselarij worden toegekend 

(zie ook determinatiegroepen 21a, 26d en 27a).  
323 De formulering emendabit (...) solidos (selectie emendabit [5] solidos) verwijst naar een boete (+ bedrag) die 

moet worden betaald ingeval één van de bepalingen uit een legislatieve akte (keure, stadsprivilege) niet wordt 

nageleefd. De clausule is binnen de onderzoeksperiode in zeven oorkonden gebruikt en was reeds in 1191 in de 

grafelijke ambtelijke entourage gekend. Prevenier, De oorkonden, nr. 7 dd. 1191 van koningin Mathilde voor de 

stad Gent. Tijdens de jaren 1240-1241 komt ze nog drie maal voor in een keure van Thomas en Johanna voor de 

stad Eeklo (1240), voor de kasselrij van Veurne (1240) en voor het Land van Waas (1241). De ‘externe’ 

veronderstelling dat deze drie akten gezien hun aard meer kans maken in de kanselarij te zijn bedacht, kan worden 

bevestigd vanuit het onderzoek van hun dictaat: alle drie zijn het kanselarijoorkonden (zie determinatiegroepen 

11b en 14e). 
324 Beide termen zijn afgeleid van ratio, wat in het Middelnederlands is vertaald als de ‘redeninge’. Luykx, De 

financiële grafelijke bestuursinstellingen, 32, 38. Zie ook Reusens, ‘Les chancelleries inférieures’, 120-121. 
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gesitueerd. Vijf oorkonden hebben de graaf en/of gravin als oorkonder, twee andere staan op 

naam van kanselier Willem de Capella. Zes van de negen betrokken oorkonden voldoen net tot 

ruimschoots aan de voorwaarden om hun intellectuele auteur aan de grafelijke kanselarij te 

linken.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

26230 1224-99-99 Willem, kanselier XX Walter van Kortrijk, 

protonotarius  

-> DISP: ratiocin(-ium, -ator) (groep 10d);  ad (…) brevia (groep 10e); ad (…) spicarium 

(groep 10f) 

-> PROT: omnibus notum fieri vol(o, -umus) (NOT) (groep 2) 

19295 1232-07-18 Johanna XX Brugge (Vrije) 

-> DISP: ratiocin(-ium, -ator) (groep 10d);  (ut) superius est expressum (groep 13b) ; 

tan(m)quam domina terre/superior (groep 17a); virscarnia (groep 10d)325; ad (…) brevia 

(groep 10e) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR+ NOT) (groep 1a) 

19679 1233-08-03 Johanna PP kanselier Franco van 

Maldegem 

-> DISP: ratiocin(-ium, -ator) (groep 10d);  dilectus et fidelis (groep 22a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

28295 1233-11-12 Johanna UR – AB Mardyck – Marquette  

-> DISP: ratiocin(-ium, -ator) (groep 10d);  karissimus dominus (et, ac) maritus (meus, 

noster) (groep 17c); sine contradictione (vel) dilatione (groep 10a); mando (…) volens 

(groep 10a); allecium (siccorum) (groep 1a); karissimus (groep 22e) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

21608 1241-04-99 Thomas en Johanna UR Ieper 

-> komt reeds voor in groep 6a 

                                                        

 

 
325 De vierschaar, naar het Latijn vertaald als virscarnia, was een lokale schepenrechtbank die werd voorgezeten 

door de baljuw. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen, 610-611. Zie verder ook Koch, De rechterlijke 

organisatie, 145-165, 149 en Lambrecht en Van Rompaey, ‘De staatsinstellingen’, 116-123. De rechtsterm komt 

tussen 1230 en 1244 in vijf oorkonden ter sprake. Drie daarvan, repsectievelijk gericht aan het Brugse Vrije (1232) 

(groep 10d) en aan de steden Damme (1241) en Aardenburg (1244), zijn afkomstig van de graaf en/of gravin en 

zijn ook effectief in de kanselarij opgesteld (zie determinatiegroepen 14e en 21a) . 



108 

 

21634 1241-08-99 Thomas en Johanna AB St-Baafs (Gent) 

-> PROT: ratiocin(-ium, -ator) (groep 10d);  dilectus et fidelis (clericus) (groep 22e); 

(prout) superius est expressum (groep 13b); ad (…) brevia (groep 10e); ad (…) spicarium 

(groep 10f) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

 

Groep 10e: ad (...) brevia 

In de inleiding van determinatiegroep 10 werd reeds aangehaald dat de brieven of brevia een 

van de lokale financiële bureaus (officia of ministeria) waren waar de grafelijke domaniale 

inkomsten werden ontvangen en beheerd.326 Doorgaans waren deze gevestigd in de hoofdplaats 

van een kasselrij. Afhankelijk van het soort grafelijke inkomsten dat er werd geïnd kregen ze 

een andere naam. De inningscentrales waar in hoofdzaak inkomsten in geld werden ontvangen 

heetten census, scaccarium of breve.327 Rond 1250 waren er in Vlaanderen 12 brevia,328 

waaronder als voornaamste de maiora brevia of het maius officium in Brugge.329 Omdat er in 

sommige grote steden zoals Brugge verscheidene brevia waren, vermeldde men in de 

oorkonden vaak de naam van de hoofdontvanger erbij.330  

Binnen de onderzoekstermini valt de toekenning ad (...) brevia (selectie ad [5] brevia) 37 

maal te lezen, waarvan 30 maal in een grafelijke akte en één maal in een oorkonde afkomstig 

van kanselier Willem de Capella. Dat de omschrijving reeds was gekend en toegepast in de 

                                                        

 

 
326 Uit de grafelijke oorkonden die onderwerp vormen van deze determinatiegroep kan worden afgeleid dat ad (...) 

brevia en ad (...) spicarium ook regelmatig werden vermeld als plaats waar een grafelijke schenking (bijvoorbeeld 

een jaarlijkse rente, een prebende) door de begunstigde persoon of instelling kon worden ontvangen of 

‘afgenomen’, de zogenaamde leenrente of fief-rente. Heirbaut, ‘The fief-rente. A New Evaluation, Based on 

Flemish Sources (1000-1305)’, 3-5. In de Grote Brief werden deze bedragen tot de ‘uitgaven’ gerekend. Onder de 

gravinnen Johanna en Margareta werden ze steeds talrijker, waardoor het uiteindelijke nettobedrag van de brieven 

met de jaren geleidelijk aan slonk. Luykx, De financiële grafelijke bestuursinstellingen, 40-41. Zie hiervoor ook 

determinatiegroep 10a en 10: singulis annis (...) capiendum/accipiendum. 
327 Luykx, De financiële grafelijke bestuursinstellingen, 33. Ging het om een stapelplaats waar voornamelijk 

granen in ontvangst werden genomen, dan sprak men van een granarium of spicarium (spijker) (zie groep 10f). 

Dierlijke producten werden afgeleverd in een lardarium of vaccarium. 
328 De financiële organisatie in het graafschap omvatte 43 inningscentra. Dit valt af te leiden uit de ‘Grote Brief’ 

die ten tijde van gravin Margareta in 1255 werd opgemaakt. Luykx, De financiële grafelijke bestuursinstellingen, 

33-34. 
329 Reusens, ‘Les chancelleries inférieures’, 120-122. Voorbeelden: ad brevia Rogeri de Bellenghem et Rogeri de 

Moscra (DiBe ID 13042 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX); ad brevia que Wulvini fuerunt, et quod maius officium 

appellantur (DiBe ID 14324 dd. 1209 van Filips van Namen); apud Furnes ad brevia Leonii canonici quondam 

notarii, que brevia nunc tenet Ingerauen de Sclipes (DiBe ID 17041 dd. 1223 van Johanna). 
330 Luykx, De financiële grafelijke bestuursinstellingen, 34-38. Prevenier, La chancellerie dans le cadre européen, 

67-68, voor de mogelijke functie van deze lokale administratieve centra als ad hoc redactiecellen voor (grafelijke) 

oorkonden.  
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kanselarij van Boudewijn VI/IX, bewijst de kanselarijoorkonde uit 1202 voor de grafelijke 

kapel in Kortrijk.331 Naast deze akte komen nog 19 grafelijke oorkonden uit de resultatenlijst 

in aanmerking voor een redactionele kanselarij-identificatie. Ook de oorkonde van kanselier 

Willem, gericht aan de prothonotarius van Vlaanderen, Walter van Kortrijk,332 voldoet aan de 

criteria van dit dictaatonderzoek.  

Aangezien de financiële organisatie een grafelijke aangelegenheid was, is het logisch dat de 

formulering het vaakst te zien is in de grafelijke akten. De oorkonden uit groep 10e maken door 

hun financieel-administratief geladen inhoud ook meer kans in de kanselarij te zijn opgesteld. 

Een abdij bijvoorbeeld kon als destinataris niet op eigen initiatief, laat staan in plaats van de 

graaf of gravin, beslissen waar een geschonken jaarrente kon worden ‘opgehaald’, noch op welk 

moment. Bovendien is in de oorkondetekst vaak aangegeven wie de brevia ‘runde’, en is het 

niet waarschijnlijk dat de destinataris hiervan op de hoogte was. Dat deze hypothese, die is 

gebaseerd op niet-vormelijke ‘externe’ elementen, plausibel is, blijkt uit het feit dat de meeste 

van de grafelijke oorkonden waarin het uitgangspunt ad (...) brevia voorkomt, ook effectief aan 

de criteria van de vormanalyse – het dictaatonderzoek –voldoen.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

13042 (Pr. 233) 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX PO Kortrijk 

(grafelijke kapel) 

14298 1209-05-99 Filips van Namen CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> DISP: ad (...) brevia (groep 10e); dilectus clericus (meus) (groep 5b); pie recordationis 

(groep 25a); liberaliter et benigne (groep 28b); paratis (...) redditibus (groep 10e)333 

-> PROT: testium (…) subscriptione + interfu(it, -erunt) (GET) (groep 10e)334 

                                                        

 

 
331 Prevenier, De oorkonden, nr. 233. 
332 Voor verdere duiding rond de figuur van Walter van Kortrijk, zie Paragraaf 5.2.2 in De Paermentier, Schrift in 

dienst van de macht, I, 257-260: ‘De clerici comitis – Walter van Kortrijk’. 
333 Wanneer een bedrag (rente) (de) paratis (...) redditibus (selectie paratis [5] redditibus) (jaarlijks) aan een 

begunstigde persoon of instelling werd uitgekeerd, betekende dit dat het werd afgenomen van de onmiddellijk ter 

beschikking zijnde (lett. ‘de gereedste’) grafelijke inkomsten. De uitdrukking komt voor tussen 1209 en 1237 en 

is op één akte na exclusief te zien in vier grafelijke oorkonden, waarvan er drie zijn uitgevaardigd door Filips van 

Namen tijdens diens regentschap, en één door gravin Johanna. Na dictaatanalyse van deze vier oorkonden kan 

worden besloten dat ze alle zijn ontstaan de kanselarij (zie ook determinatiegroep 16c). Een variant van (de) paratis 

(...) redditibus is (de) primis (...) paratioribus (fructibus, redditibus), letterlijk ‘de eerste en gereedste’ inkomsten. 

Deze uitdrukking verschijnt iets later, tussen 1238 en 1242, en is twee op drie maal gebruikt in een grafelijke 

oorkonde. Op basis van hun vereiste karakteristieke dictaatcomponenten mogen ook deze twee akten als 

kanselarijstukken worden beschouwd (zie determinatiegroepen 10c (DiBe ID 30650 dd. 1242) en 10d (DiBe ID 

21634 dd. 1241)). 
334 De aankondiging van de getuigen als testium (…) subscriptione (...) interfu(-it, -erunt) laat zich over de hele 

tijdspanne van dit onderzoek zien (28 maal), maar wordt pas in 1205 voor het eerst gebruikt in de grafelijke 

kanselarij. Prevenier, De oorkonden, nr. 282 dd. 1205 van Boudewijn VI/IX voor kanselier Geraard van de Elzas 

en nr. 289 dd. 1205 van koningin Mathilde voor het St-Pieterskapittel in Rijsel. Voorts valt ze in het 

selectieoverzicht tot 1225 nog op te merken in tien andere grafelijke oorkonden op naam van regent Filips van 
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14324 1209-10-08 Filips van Namen CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 10a 

14470 1210-10-08 Filips van Namen CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> DISP: ad (...) brevia (groep 10e); dilectus clericus (meus) (groep 5b); pie recordationis 

(groep 25a); liberaliter et benigne (groep 28b); paratis (...) redditibus (groep 10e)335 

-> PROT: scripti (...) annotatione (groep 2) 

14516 1210-99-99 Filips van Namen CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> DISP: ad (...) brevia (groep 10e);  dilectus clericus (meus) (groep 5b); pie recordationis 

(groep 25a); liberaliter et benigne (groep 28b); paratis (...) redditibus (groep 10e) 

-> PROT: Ut autem hec (...) rata (...) observentur (COR) (groep 10e)336 

27274 1219-09-20 Johanna HO Kortrijk (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 2 

17041 1223-07-27 Johanna AB Ter Duinen 

-> DISP: ad (...) brevia (groep 10e); pro salute et prosperitate domini (et) mariti mei 

(groep 18d); dilectus clericus (meus) (groep 5b);  pro salute animarum (nostrarum et) 

antecessorum (ac, et deinceps) successorum (groep 2) 

-> COMB PROT: notum esse vol(o, -umus) + tam presentibus quam futuris (NOT + 

ADR) (groep 10e)337 

                                                        

 

 
Namen (groep 10e) en van gravin Johanna. Van deze laaste is aantoonbaar dat vijf van haar akten, gedateerd tussen 

1218 en 1225, in de grafelijke kanselarij zijn opgesteld (zie determinatiegroepen 11c, 17a, 18c en 22a). 
335 Cf. supra, waar de selectie paratis (...) redditibus is toegelicht. 
336 Ut autem hec (...) rata (...) observentur is een inleidende standvastigheidsformule uit de corroboratio. Hoewel 

ze van 1196 tot 1225 haar nut heeft bewezen (21 maal), duikt ze in de oorkonden van graaf Boudewijn VI/IX, van 

Oom Willem, baljuw van Henegouwen en lid van de ad interim-regering na het vertrek van de graaf, en vervolgens 

in deze van de regent Filips van Namen slechts op tot 1210 (12 maal). Bovendien is ze bijna uitsluitend in hun 

oorkonden voor Henegouwen en Namen te zien, met tot 1206 als voornaamste destinataris het kapittel van Ste-

Waudru in Bergen (7 maal). Van de twaalf oorkonden uitgevaardigd door graaf Boudewijn VI/IX, zijn interim en 

de tijdelijke regent Filips I, zijn er vier in de grafelijke kanselarij ontstaan (zie naast groep 10e ook 

determinatiegroepen 17f en 18a). Over de rol van Giselbert van Bergen in de zgn. ‘Henegouwse kanselarijcel’ van 

Boudewijn VI/IX en over zijn redactionele inbreng tijdens het regentschap van Filips van Namen, zie De 

Paermentier, ‘La chancellerie comtale’ en Paragraaf 5.2.1 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 

229-233: ‘De kanselier – Giselbert van Bergen’. 
337 De adres-notificatiocombinatie notum esse vol(o, -umus) + tam presentibus quam futuris komt in vergelijking 

met zijn lichte variant notum fieri vol(o, -umus) + tam presentibus quam futuris (groep 7c) tijdens de periode 1191-

1244 minder vaak voor (50 maal), maar is in verhouding iets meer vertegenwoordigd in de grafelijke oorkonden 

(14 maal). Net als notum fieri (...) werd notum esse (...) reeds gebruikt in de kanselarij van Boudewijn VI/IX. 

Prevenier, De oorkonden, nr. 15 dd. 1194 van gravin Margareta van de Elzas voor de abdij van Loos, nr. 148 dd. 

1200 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Ename, nr. 61 dd. 1204 van gravin Maria van Champagne voor het 

St-Donaaskapittel en nr. 289 dd. 1205 van koningin Mathilde voor het St-Pieterskapittel van Rijsel. Tussen 1212 

en 1223 verschijnt de protocolformulekoppeling nog in zeven grafelijke oorkonden van Johanna en/of haar eerste 

echtgenoot Ferrand, maar slechts twee ervan dragen de kwalificatie van kanselarijoorkonde (zie determinatiegroep 

14d).  
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26230 1224-99-99 kanselier Willem  

  de Capella XX Walter van Kortrijk,  

     prothonotarius  

-> komt reeds voor in groep 10d 

18181 1228-02-99 (n.s.) Ferrand en Johanna CA Egidius van Bredene (St-

Donaas)  

-> komt reeds voor in groep 2, 7b 

28165 1228-08-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 10a 

18939 1231-01-99 (n.s.) Ferrand en Johanna  UR Aardenburg 

-> DISP: ad (...) brevia (groep 10e); quitus clamamus (groep 6a); quitamus (groep 6a); 

burgenses nostri (groep 6a); parum plus (…) parum minus (groep 5a) 

-> PROT: in cuius rei testimonium presentem paginam sigill(i, -orum) (mei, nostri, -orum) 

munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 1a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR+ NOT) (groep 1a) 

19295 1232-07-18 Johanna XX Brugse Vrije 

-> komt reeds voor in groep 10d 

27578 1235-03-99 (n.s.) Johanna CA Egidius van Bredene (St-

Donaas)  

-> komt reeds voor in groep 7a, 7b 

31155 1235-05-99 Johanna CP – PO – PO Brugge (St-

Donaas) –  Brugge (St-Kruis) – Brugge (Dominicanen) 

-> DISP: ad (...) brevia (groep 10e); inchoare (groep 16a) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

21238 1239-07-99 Thomas en Johanna AB Spermalie 

-> DISP: ad (...) brevia (groep 10e); quitamus (groep 6a); quitamus (...) et absolvimus 

(groep 6a); dilectus et fidelis (clericus) (groep 22a); prout in litteris (…) plenius continetur 

(groep 13a) 

-> PROT: / 

27051 1241-06-99 Thomas en Johanna AB Groeninge  

-> komt reeds voor in groep 4b, 5a, 5c 

21634 1241-08-99 Thomas en Johanna AB St-Baafs (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 10d 

30650 1242-02-99 (n.s.) Thomas en Johanna AB Hemelsdale 

-> komt reeds voor in groep 10c 

27353 1243-05-18 Johanna AB – XX Groeninge – Willem van 

Boudelo 

-> komt reeds voor in groep 9a 
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22056 1243-05-20 Thomas en Johanna AB Ter Doest 

-> komt reeds voor in groep 8a 

27355 1243-11-99 Thomas en Johanna CP St-Veerle (Gent) 

-> DISP: ad (...) brevia (groep 10e); volumus (...) et concedimus (groep 6a) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR+ NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

 

Groep 10f: ad (...) spicarium 

Tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw waren van alle inningscentrales in Vlaanderen de 

spijkers (spicarium, granarium) of stapelplaatsen voor geïnde granen het talrijkst (16).338 Toch 

zijn ze in de overgeleverde oorkonden uit deze periode minder frequent vertegenwoordigd. In 

totaal is de benaming spicarium (selectie spicari*) tussen 1199 en 1241 14 maal gebruikt, 

waarvan negen maal in een grafelijke akte, twee maal in een oorkonde met de graaf en/of gravin 

als bestemmeling, en één maal in een oorkonde uitgevaardigd door kanselier Willem de 

Capella. Twee oorkonden van Boudewijn VI/IX zijn reeds eerder geïdentificeerd als 

redactioneel kanselarijstuk, en tonen aan dat de term ook daadwerkelijk in de grafelijke 

administratieve praktijk werd toegepast.339 Uit de regeringsperiode van Johanna voldoen naast 

de vermelde kanseliersakte nog zes grafelijke oorkonden aan de vereiste voorwaarden wat 

betreft hun dictaat.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

385 (Pr. 112) 1199-07-15 Boudewijn VI/IX XX Raoul van Passendale en 

echtgenote 

25143 (Pr. 196) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX HO Ieper (leprozerie) 

                                                        

 

 
338 Luykx, De financiële grafelijke bestuursinstellingen, 33, 41-47 en Verhulst en Gysseling, Le compte général, 

75-90.  
339 Prevenier, De oorkonden, nr. 112 dd. 1199 voor Raoul van Passendale en zijn echtgenote, en nr. 196 dd. 1202 

voor het leprozenhospitaal in Ieper.  
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26219 1219-05-99 Johanna XX Walter van Kortrijk, 

prothonotarius 

-> DISP: ad (...) spicarium (groep 10f); per fidem quam mihi debebant (groep 2); ex toto 

(…) voluntatem (facere) (groep 10f)340; dilectus et fidelis (meus) (groep 22a); in manus 

meas (...) resignare (groep 1a); iudicaverunt (groep 5a); fidelis meus (groep 1a); (de, a) 

(me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b) 

-> PROT: Ut hoc factum meum (COR) (groep 1a); Ut (...) firmiter (...) observetur (COR) 

(groep 8d); (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) munitam 

(COR) (groep 1a) 

26230 1224-99-99 kanselier Willem de Capella XX Walter van 

Kortrijk, prothonotarius  

-> komt reeds voor in groep 10d en 10e 

18328 1228-06-16 Ferrand en Johanna AB Zoetendale (Maldegem)  

-> komt reeds voor in groep 10b 

28165 1228-08-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 10a en 10e 

19657 1233-12-27 Johanna AB St-Antoine (Parijs) 

-> komt reeds voor in groep 10b en 10c 

19831 1234-08-99 Johanna AB Zoetendale (Maldegem) 

-> DISP: ad (...) spicarium (groep 10f); (illustris et) karissimus dominus et (ac) maritus 

(meus, noster) (groep 17c); dilectus et fidelis (meus) (groep 22a); felicis memorie (groep 

5b); karissimus (groep 22e) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

21634 1241-08-99 Thomas en Johanna AB St-Baafs (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 10d en 10e 

                                                        

 

 
340 De expressie ex toto (...) voluntatem (facere) (selectie toto [5] voluntatem) vertoont zich binnen de 

onderzoekstermini exclusief in zeven oorkonden uitgevaardigd door de territoriale vorsten van Vlaanderen en 

Henegouwen. Uit het selectieoverzicht valt op te maken dat drie oorkonden op naam staan van Boudewijn VI/IX 

en dat ze alle drie reeds zijn toegewezen aan de kanselarij (Prevenier, De oorkonden, nr. 280 dd. 1205 voor paus 

Innocentius III en voor Walter van Kortrijk, nr. 283 dd. 1205 voor kanselier Geraard van de Elzas en voor Walter 

van Kortrijk en nr. 284 dd. 1205 voor Walter van Kortrijk). Verder hebben twee akten de regent Filips van Namen 

als oorkonder, en zijn twee oorkonden afkomstig van gravin Johanna. Ook haar akten leveren voldoende bewijs 

om ze in de kanselarij te situeren (zie ook determinatiegroep 18c). Er zijn drie redenen om aan te nemen dat de 

formulering naar alle waarschijnlijkheid een creatie is van de grafelijke klerk Walter van Kortrijk. Vooreerst treedt 

hij in vijf van de zeven oorkonden, met name deze van graaf Boudewijn VI/IX en van gravin Johanna, op als 

beneficiaris of als getuige. Bovendien valt het tijdsbestek waarin de uitdrukking is gebruikt, tussen 1205 en 1221, 

samen met zijn carrière als grafelijk klerk en prothonotarius. Tot slot zijn de oorkonden van Boudewijn VI/IX alle 

drie opgesteld in het Oosten, en was Walter van Kortrijk één van de weinige grafelijke klerken uit het thuisland 

die hun heer hebben vergezeld op kruistocht. Zie ook Paragraaf 5.2.2 in De Paermentier, Schrift in dienst van de 

macht, I, 257-260: ‘De clerici comitis – Walter van Kortrijk’. 
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Groep 10g: ad scacarium Furnense solvendum 

Groep 10g verenigt zeven grafelijke oorkonden uit 1233 die in navolging van het testament van 

graaf Ferrand tussen augustus en december zijn geredigeerd en waarin de selectie ad scacarium 

Furnense solvendum exclusief voorkomt. Inhoudelijk betreffen ze een reeks schenkingen aan 

vijf Vlaamse hospitalen, waaronder voor elk hospitaal een jaarlijkse rente, af te nemen van de 

briefinkomsten in Veurne341 (ad scacarium Furnense solvendum, selectie scacar* + solvend*). 

Twee van deze zeven documenten hebben het karakter van een notitia342 en zijn naar elkaars 

voorbeeld opgesteld. Ook de overige grafelijke oorkonden uit deze cluster laten een parallelle 

tekst zien, en zijn dus zowel inhoudelijk als vormelijk nauw met elkaar verwant. Hoewel ze 

omwille van het exclusieve karakter van het uitgangspunt van deze groep ‘slechts’ drie 

kenmerkende dictaatcomponenten moeten bevatten om als kanselarijoorkonde in aanmerking 

te komen, laten hun teksten er beduidend meer zien.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

19579 1233-08-99 Johanna HO Brugge (St-Jan) 

-> DISP: ad scacarium Furnense (...) solvendum (groep 10g); de nostro assensu (groep 

5a); (illustris et) karissimus dominus et (ac) maritus (noster, meus) (groep 17c); in 

testamento suo (…) assignare (groep 8c); usus (…) pauperum (groep 24b); ordinationi 

testamentariorum (...) (commisit, reliquit) (groep 10g)343 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

27027 1233-08-99 (notitia) HO Brugge (St-Jan) 

-> DISP: ad scacarium Furnense (...) solvendum (groep 10g); in testamento suo (…) 

assignare (groep 8c); usus (…) pauperum (groep 24b); ordinationi testamentariorum (...) 

(commisit, reliquit) (groep 10g)344 

-> PROT: in robur igitur et memoriam predictorum (COR) (groep 5a) 

                                                        

 

 
341 In Veurne sprak men niet van een breve maar van een scacarium. Reusens, Les chancelleries inférieures, 119. 
342 Een notitia is een tekst die niet uitgaat van een officiële instantie en die meestal is opgesteld door de beneficiaris, 

ter herinnering aan een actio juridica die voor hem belang had. Vaak worden er net als in een ‘volwaardige’ 

oorkonde getuigen in vermeld die de waarde van de actio kunnen bevestigen, en wordt het document gezegeld. 

Notitiae bevatten in se geen juridische waarde. Carcél Ortí, Vocabulaire international, nrs. 246, 251, 253, 254. Zie 

ook Guyotjeannin, Pycke en Tock, Diplomatique médiévale, 25.  
343 Ordinationi testamentariorum (...) (commisit, reliquit) (selectie ordination* testament*) verwijst naar de 

uitvoering van een testamentbepaling. De uitdrukking verschijnt in 1228 in een oorkonde van de aartsdiaken van 

Kamerijk in Antwerpen (DiBe ID 26647) en komt daarna in 1233 nog exclusief voor in de vijf oorkonden en twee 

notitiae uit deze determinatiegroep 10g, waar ze telkens doelt op het testament van graaf Ferrand.  
344 Cf. supra, waar de selectie ordinationi testamentariorum (...) (commisit, reliquit) is toegelicht. 
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27026 1233-08-99 (notitia) HO Oudenaarde (O.L.V.) 

-> DISP: ad scacarium Furnense (...) solvendum (groep 10g); in testamento suo (…) 

assignare (groep 8c); ordinationi testamentariorum (...) (commisit, reliquit) (groep 10g)  

-> PROT: in robur igitur et memoriam predictorum (COR) (groep 5a) 

27028 1233-09-99 Johanna HO Oudenaarde (O.L.V.) 

-> DISP: ad scacarium Furnense (...) solvendum (groep 10g); de nostro assensu (groep 

5a); (illustris et) karissimus dominus et (ac) maritus (noster, meus) (groep 17c); in 

testamento suo (…) assignare (groep 8c); karissimus (groep 22e); ordinationi 

testamentariorum (...) (commisit, reliquit) (groep 10g)  

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

19604 1233-09-99 Johanna HO Bijloke (Gent) 

-> DISP: ad scacarium Furnense (...) solvendum (groep 10g); de nostro assensu (groep 

5a); (illustris et) karissimus dominus et (ac) maritus (noster, meus) (groep 17c); in 

testamento suo (…) assignare (groep 8c); karissimus (groep 22e); usus (…) pauperum 

(groep 24b); inchoare (groep 16a); ordinationi testamentariorum (...) (commisit, reliquit) 

(groep 10g)  

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

19605 1233-09-99  Johanna HO Ieper (St-Catharina) 

-> DISP: ad scacarium Furnense (...) solvendum (groep 10g)345; de nostro assensu (groep 

5a); (illustris et) karissimus dominus et (ac) maritus (noster, meus) (groep 17c); in 

testamento suo (…) assignare (groep 8c); karissimus (groep 22e); usus (…) pauperum 

(groep 24b); inchoare (groep 16a); ordinationi testamentariorum (...) (commisit, reliquit) 

(groep 10g)346 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

                                                        

 

 
345 In de uitgave van deze niet in origineel bewaarde oorkonde staat ad stacarium Furnense. Mireaus-Foppens, 

Opera Diplomatica, IV, 236 caput 81. Wellicht gaat het hier om een transcriptiefout en werd de ‘c’ verkeerdelijk 

gelezen als een ‘t’. 
346 Cf. supra, waar de selectie ordinationi testamentariorum (...) (commisit, reliquit) is toegelicht. 
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19658 1233-12-99 Johanna HO Rijsel (leprozerie St-Sauveur) 

-> DISP: ad scacarium Furnense (...) solvendum (groep 10g); de nostro assensu (groep 

5a); (illustris et) karissimus dominus et (ac) maritus (noster, meus) (groep 17c); in 

testamento suo (…) assignare (groep 8c); ordinationi testamentariorum (...) (commisit, 

reliquit) (groep 10g)  

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

Aangezien de grafelijke financiële organisatie zich tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw 

nog hoofdzakelijk in Vlaanderen voltrok, lag het in de lijn der verwachting dat de 

kanselarijoorkonden uit groep 10 zich vooral op dit graafschap zouden richten. Binnen deze 

groep viel opnieuw op hoe tijdsgebonden het gebruik van een uitdrukking of protocol kon zijn. 

Sommige waren enkel in voege tijdens de regering van Boudewijn VI/IX en tijdens het 

regentschap van Filips van Namen, andere kenden pas een toepassing vanaf het aantreden van 

Johanna, of nog later, vanaf de late jaren 1220, begin de jaren 1230. Enkele kanselarijakten uit 

deze groep tonen aan dat in de kanselarij niet enkel grafelijke oorkonden werden opgesteld. 

Ook de kanselier deed uiteraard beroep op zijn medewerkers voor het redigeren van zijn 

persoonlijke akten, en in het geval van een dossier of een gelijktijdige oorkonde’reeks’ kon de 

kanselarij ook verantwoordelijk zijn voor de redactie van oorkonden waarbij de graaf en/of 

gravin fungeerden als destinataris/beneficiaris. In die zin stond ze dus ook in voor de redactie 

van ‘destinataris’oorkonden. 

 

 

Groep 11: Eedafleggingen — vonnissen 

In de voorgaande groepen kwamen al meerdere uitdrukkingen en formuleringen aan bod die 

verband houden met de organisatie van de schepenbanken en de behandelingsprocedure van 

feodale kwesties voor de lokale leenhoven. De woordgroepen en uitdrukkingen verenigd in 

groep 11 zijn eveneens gelinkt aan deze onderwerpen, en hebben gemeenschappelijk dat ze de 

orale context oproepen. Aangezien dergelijke formuleringen tijdens de eerste helft van de 

dertiende eeuw nog vrij frequent opduiken in oorkonden uit allerlei milieus, tonen ze – 

niettegenstaande het algemene proces van toenemende verschriftelijking347– het blijvende 

belang aan van orale tradities in juridische stukken, ter ondersteuning of bevestiging van de 

rechtsgeldigheid van de actio.  

Per iudicium hominum nostrorum (groep 11a) verwijst naar het uitgesproken oordeel of 

vonnis van de in de leenhoven zetelende leenmannen. Iuramentum en sacramentum verwijzen 

naar het feodo-vazallitische contract tussen de leenheer en zijn vazal, in het bijzonder naar de 

                                                        

 

 
347 Zie Paragraaf 3.2 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 97-102. 
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eed van trouw die door de leenman ten overstaan van zijn leenheer werd gezworen.348 In de 

grafelijke oorkonden werden de afgeleide formules per iuramentum (groep 11b) en per 

sacramentum (groep 11c) frequent aangewend om de plechtige eedverklaringen van de 

schepenen en gezworenen schriftelijk weer te geven, hetzij bij de verkiezingsprocedure van de 

schepenbank, hetzij bij de manier waarop de rechtspraak moest geschieden. Sub iuramento 

(groep 11d) kent een diverser toepassingsveld, en wordt in de grafelijke akten zowel aangewend 

bij de uiteenzetting van een arbitrage,349 bij de verkiezingsprocedure voor de schepenen350 als 

bij gezworen beloftes binnen een kerkelijk milieu (kapittel), bijvoorbeeld in het kader van de 

toekenning van prebenden.351 

Groep 11a: per iudicium hominum nostrorum 

Het vonnis of oordeel van het leenhof inhoudende dat een leenkwestie volledig wettelijk en 

volgens de procedureregels was verlopen, is pas vanaf 1227 31 maal weergegeven als per 

iudicium hominum nostrorum (selectie per iudicium hominum nostrorum).352 17 maal gebeurde 

dat in een oorkonde van de graven van Vlaanderen en Henegouwen. De formulering komt 

binnen het selectieoverzicht vanaf 1234 ook voor in akten afkomstig van de hertog van Brabant 

(4 maal), doch minder frequent dan in de grafelijke oorkonden. Onder de niet-grafelijke en niet-

hertogelijke oorkonden bevinden zich nog drie oorkonden die afkomstig zijn van verscheidene 

lokale heren, maar die telkens zijn gericht aan het kapittel van St-Donaas in Brugge. Dit doet 

vermoeden dat het uitgangspunt van deze determinatiegroep was gekend in de grafelijke 

ambtelijke entourage. De hypothese wordt inderdaad bevestigd vanuit het dictaatonderzoek. 

Twaalf grafelijke oorkonden uit de resultatenlijst laten naast per iudicium hominum nostrorum 

nog minstens drie karakteristieke dictaatcomponenten zien, en vertonen verder geen 

anomalieën die kunnen wijzen op een destinatarisherkomst. De akte van graaf Ferrand en gravin 

Johanna voor het klooster van Marquette en voor de bisschop van Doornik (DiBe ID 18523 dd. 

1230) bevat in haar dictaat weliswaar de voor de grafelijke akten niet gebruikelijke notificatio-

formule noverit (...) paternitas vestra, maar in determinatiegroep 8c (reputare (...) factum) werd 

de aanwezigheid van dit protocol als mogelijke indicatie voor een destinatarisherkomst reeds 

weerlegd. De argumenten die daar werden gehanteerd om de akte van gravin Johanna voor de 

abdij van de Bijloke, de abdij van Nieuwenbos en voor de bisschop van Utrecht (1229, DiBe 

                                                        

 

 
348 Beide termen worden in dezelfde betekenis naast elkaar gebruikt. Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité?, 122-

126. 
349 Voorbeeld: DiBe ID 21676 dd. 1241 van Volker, kanunnik van het St-Pieterskapittel in Rijsel, Nicolas de 

Brugis, kanunnik in Doornik en van Daniël de Ronneke, allen scheidsrechters, voor graaf Thomas en gravin 

Johanna. Zie ook Paragraaf 3.5.1 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 143-146. 
350 Voorbeeld: DiBe ID 18296 dd. 1228 van Ferrand en Johanna voor de stad Gent. 
351 DiBe ID 19459 dd. 1233 van Ferrand en Johanna voor het kapittel van Soignies.  
352 Met hominum nostrorum wordt gerefereerd aan de leenmannen die in het leenhof zetelden. Over hun taak en 

bevoegdheden, zie Heirbaut, ‘De procedure tot overdracht van onroerende goederen’, 44-53. Een variant uit 

hetzelfde thema is audito (...) iudicio. Ze komt aan bod in determinatiegroep 18c. 
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ID 27015) ondanks de notificatio noverit (...) paternitas vestra alsnog aan de kanselarij toe te 

wijzen, gelden tevens voor oorkonde DiBe ID 18523 die in deze groep ter discussie staat: de 

bewuste notificatio is niet gebonden aan één bepaald bisschoppelijk milieu, de akte van Ferrand 

en Johanna voor het klooster van Marquette en voor de bisschop van Doornik laat in haar dictaat 

veel meer karakteristieke vormelijke eigenschappen zien dan initieel is vereist, en onder deze 

typerende dictaatcomponenten bevinden zich enkele woorden en formuleringen die met een 

hoge tot zeer hoge frequentie voorkomen in de akten van de graven van Vlaanderen en 

Henegouwen tijdens de periode 1191-1244.  

 

 DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

18183 1227-10-99 (a.q.) Ferrand en Johanna AB Loos 

-> DISP: per iudicium hominum nostrorum (groep 11a); ob (…) conquirendam salutem 

(groep 11a)353; coram hominibus nostris (groep 5b); karissimus (groep 22e) 

-> PROT: / 

18523 1230-03-99 (n.s.) Ferrand en Johanna AB – EP Marquette – Walter van 

Marvis (Doornik) 

-> DISP: per iudicium hominum nostrorum (groep 11a); rogamus (…) affectuose (groep 

8c); (de/a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); pro salute animarum nostrarum 

(groep 18b); causa Dei (groep 5b); libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a); fundare 

(groep 16c); in manus nostras (...) werpire (groep 2) 

-> PROT: / 

25261 1230-05-99 Johanna AB  St-Nicaise (Reims) 

-> komt reeds voor in groep 5a, 6c en 8a 

18757 1230-05-99 Ferrand AB St-Nicaise (Reims) 

-> komt reeds voor in groep 5a, 6c, 7b en 8a 

28185 1230-99-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b en 7b 

27573 1231-10-99 Ferrand CA Egidius van Bredene (St-

Donaas)  

-> komt reeds voor in groep 6c, 7a en 7b 

25717 1232-08-99 Ferrand en Johanna AB Nieuwenbos (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b en 7b 

28686 1233-02-99 (n.s.) Ferrand CP St-Pieters (Rijsel) 

-> komt reeds voor in groep 2, 5a, 6c en 7a 

                                                        

 

 
353 De vroomheidsformule ob (...) conquirendam salutem (selectie conquirendam [5] salutem) komt slechts twee 

maal, maar wel exclusief, voor in twee grafelijke oorkonden (respectievelijk DiBe ID 18183 dd. 1227 voor de 

abdij van Loos (groep 11a) en DiBe ID 28228 dd. 1238 voor de abdij van Marquette). Omdat deze laatste oorkonde 

net geen vier karakteristieke woordgroepen laat zien, kan ze slechts tot de vermoedelijke kanselarijoorkonden 

worden gerekend. In determinatiegroep 30a komt ze verder ter sprake. 
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19787 1234-05-99 Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> DISP: per iudicium hominum nostrorum (groep 11a); tan(m)quam domina 

terre/superior (groep 17a); de propria hereditate (mea, sua) (groep 2); in Nativitate beati 

Iohannis Baptiste (...) percipiendum (groep 11a)354; laudamus et approbamus (groep 15b); 

karissimus (groep 22e) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

19927 1235-01-19 (n.s.) Johanna XX – XX NN kinderen v Willem II van 

Dampierre – NN kinderen v Burchard van Avesnes 

-> komt reeds voor in groep 8d 

20307 1236-05-99 Johanna AB – XX Nonnenbosse (Ieper) – 

Lambert, baljuw 

-> komt reeds voor in groep 7b 

21214 1239-06-99 Thomas XX – AB Willem v Oostkerke, baljuw – 

Nonnenbosse 

-> komt reeds voor in groep 7b 

 

Groep 11b: per iuramentum 

Een verklaring of belofte onder eed verwoord als per iuramentum (selectie per [5] iuramentum)  

verschijnt tussen 1217 en 1242 in 23 oorkonden. Vijf daarvan hebben de graaf of gravin van 

Vlaanderen en Henegouwen als oorkonder, in twee akten treden Thomas en Johanna op als 

disposant, en van één oorkonde zijn zij de bestemmelingen.355  De formule is in de jaren 1220 

                                                        

 

 
354 In groep 3 werd de kerkelijke feestdag van de heilige Martinus ((in festo) Beati Martini (...) capiendum) 

besproken als (jaarlijks) tijdstip waarop een schenking of rente-inkomst kon worden opgenomen. In Nativitate 

beati Iohannis Baptiste (...) percipiendum (24 juni) (selectie in Nativitate beati Iohannis Baptiste + percipiend*) 

is een soortgelijke bepaling die eveneens karakteristiek is voor de grafelijke oorkonden. Tussen 1213 en 1234 is 

de formulering vijf maal te zien. Onder deze vijf akten bevinden zich twee grafelijke voor Vlaanderen, die allebei 

in de kanselarij zijn geredigeerd (zie ook groep 18f). De derde grafelijke akte uit het selectieoverzicht is gericht 

aan de abdij van Epinlieu (Bergen), maar deze voldoet niet aan de criteria om haar dictaat in dezelfde 

ontstaansomgeving te situeren. 
355 De oorkonde waarvan Thomas en Johanna de bestemmelingen zijn is gekend als het verdrag van Compiègne 

en staat op naam van de pares Franciae, met name de bisschoppen van Laon, Noyon en Langres (DiBe ID 20705 

dd. 1237). Na het huwelijk van Johanna met Thomas van Savoie legde het grafelijke koppel ligisch manschap af 

aan de Franse koning Lodewijk IX, en moest daarbij beloven de bepalingen uit het voor Vlaanderen vernederende 

voorgaande verdrag van Melun (1226) na te leven. Luykx, Johanna, 367-371. Zie ook De Paermentier, Schrift in 

dienst van de macht, I, 55, 149, 197, 222. Dit verdrag voldoet vormelijk niet aan de onderzoekscriteria, en komt 

dus verder niet langer ter sprake.   
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ook toegepast in de entourage van het O.L.V.-kapittel en de officialiteit van Kamerijk (3 maal), 

en is in de jaren 1240 meerdere keren te zien in oorkonden uitgaande van het kapittel van St-

Lambert in Luik (3 maal). De grafelijke oorkonden echter blijven de grootste homogene groep 

binnen dit selectieoverzicht. Bovendien valt in de resultatenlijst ook een niet-grafelijke 

oorkonde, afkomstig van een lokale heer maar gericht aan het St-Donaaskapittel in Brugge, op 

te merken. Eerder werd al aangehaald dat dit een ondersteunend argument kan betekenen bij 

het aantonen van het gebruik van de formule per iuramentum in de grafelijke kanselarij.   

De vier grafelijke oorkonden uit de selectielijst die aan alle selectievoorwaarden voldoen 

zijn alle gericht aan een stad of kasselrij, en situeren zich tussen 1228 en 1240. Door hun aard 

als privilege of keure vallen zij in een andere voorwaardencategorie, die inhoudt dat zij in hun 

tekst elk minstens zes voor de grafelijke oorkonden karakteristieke dictaatelementen moeten 

vertonen.356  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

18296 1228-04-99 Ferrand en Johanna  UR Gent 

-> DISP: per iuramentum (groep 11b); meliores (et) utiliores (groep 4b); proxime venturo 

(groep 11b)357; scabinis  et burgensibus (groep 11b)358; ad utilitatem (groep 24a); sub 

iuramento (groep 11d); eodem (...) modo (groep 28c) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

                                                        

 

 
356 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 81-86. 
357 Proxime venturo (selectie proxime [5] venturo) is een tijdsbepaling en betekent zoveel als ‘binnenkort, in de 

nabije toekomst’. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, 868. De uitdrukking komt binnen de 

onderzoekstermini vijf maal voor, is voor het eerst te zien in 1201 maar verschijnt pas vanaf 1225 in drie grafelijke 

oorkonden (3 maal), die weliswaar alle drie tot de groep kanselarijoorkonden behoren (zie ook 

determinatiegroepen 17a en 22c).  
358 Dat het samen vermelden van schepenen en burgers (selectie scabinis [5] burgensibus, totale uitkomst 28 akten) 

zich in de grafelijke oorkonden het nadrukkelijkst manifesteert in de datief-meervoudsvorm, heeft twee redenen. 

Vooreerst maakt de onderdanengroep in zeven van de 17 grafelijke akten uit de overzichtslijst deel uit van het 

adresprotocol, en is het bijgevolg logisch dat ze worden ‘aan’gesproken. De overige tien grafelijke oorkonden 

vangen vrijwel alle aan met de aankondiging door de graaf en/of gravin dat zij aan een bepaalde stad en haar 

burgers een privilege of gunst hebben toegestaan, hetzij de organisatie van een schepenbank, hetzij een voordeel 

van andere aard. Voorbeeld: DiBe ID 18364 dd. 1228 voor de stad Dowaai: Noverint universi quod nos dilectis 

scabinis et burgensibus nostris de Duaco concessimus scabinagium de anno in annum perpetuo habendum (...). 

Een dergelijke grammaticale constructie vraagt eveneens om een datief. Dat de formulering goed ingeburgerd was 

onder de kanselarijmedewerkers, zowel deze onder Boudewijn VI/IX als deze tijdens de regering van gravin 

Johanna, blijkt uit het feit dat alle 17 grafelijke oorkonden uit de resultatenlijst de vooropgestelde 

dictaatverwachtingen inlossen. Voor de zes akten dd. 1202 op naam van Boudewijn VI/IX, zie Prevenier, De 

oorkonden, nr. 205 voor Aire, nr. 207 voor Gent, nr. 208 voor Ieper, nr. 209 voor Kortrijk, nr. 210 voor Oudenaarde 

en nr. 211 voor Rijsel. Voor de 11 akten die tussen 1214 en 1241 door gravin Johanna en/of haar echtgenoot zijn 

uitgevaardigd, zie naast groep 11b ook de determinatiegroepen 11c, 12c, 13b en 22c. 
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1440 1240-07-99 Thomas en Johanna XX Veurne (kasselrij) 

-> DISP: per iuramentum (groep 11b); canipulum (groep 6a); (esse) adiornatus (groep 

11b)359; (qui) rapinam (…) fecerit (groep 11b)360; (esse) convictus (ad, per) legem (groep 

6a); insultor (groep 6a); omnia bona sua (groep 11b)361; combustio occulte (groep 11b)362; 

restaurare (groep 11b)363;  iurare (...) scabinagium (groep 4b); emendabit (...) solidos 

(groep 10c) 

-> PROT: / 

                                                        

 

 
359 (Esse) adiornatus (selectie adiornat*) (‘gedagvaard worden’) verschijnt twee maal exclusief in een grafelijke 

keure van Thomas en Johanna (dd. 1240 voor de kasselrij Veurne en dd. 1241 voor Damme). Zoals naast groep 

11b ook uit determatiegroep 14e zal blijken, zijn beide keuren in de kanselarij opgesteld. 
360 Een misdaad als ‘(vrouwen)roof’ of verkrachting – (qui) rapinam (...) fecerit (selectie rapinam [5] fecerit) – 

wordt in grafelijke stads- of kasselrijkeuren meestal gerekend tot één van de hoge rechtsprekende bevoegdheden 

die zijn voorbehouden voor de grafelijke curia (de zogenaamde maiores causae). Luykx, Johanna, 404-409, 468-

473. Koch, De rechterlijke organisatie, 170-173.  De strafbepaling (qui) rapinam (…) fecerit is vier maal en 

exclusief gebruikt in de grafelijke keuren van 1240 voor Eeklo, St-Winoksbergen, Bourbourg en voor de kasselrij 

Veurne. Al deze keuren danken hun redactie aan een kanselarijlid (zie naast deze groep 11b ook determinatiegroep 

14e). 
361 Omnia bona sua (selectie omnia bona sua) wordt in legislatieve akten of keuren vaak vermeld in de context 

van een strafbepaling, waarbij de schuldig bevonden misdadiger al zijn goederen verliest (voorbeeld: DiBe ID  

21440 dd. 1240 voor de kasselrij Veurne (groep 11b): “et si deficeret in tali purgatione, caput amittet, et omnia 

bona sua erunt in gratia comitis”). Maar de uitdrukking wordt tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw net zo 

goed gebruikt om bijvoorbeeld aan te kondigen dat iemand zijn volledige bezit afstaat aan een religieuze instelling 

(voorbeeld: DiBe ID 15107 dd. 1214 (n.s.) van het St-Donaaskapittel voor de abdij van Ter Doest:  “sapienter hoc 

intelligentes [...] Egidius et uxor eius [...] omnia bona sua, mobilia sive immobilia, nullam facientes exceptionem, 

ecclesie beate Marie de Thosan in puram et perpetuam elemosinam [...] libere contulerunt”). Acht maal op de in 

totaal 40 maal komt de woordgroep voor in een grafelijke oorkonde. Van de helft daarvan (4 maal) kan met vrij 

grote zekerheid worden aangetoond dat het dictaat is ontsproten aan het geheugen van een grafelijke 

kanselarijmedewerker (zie ook determinatiegroep 17a). 
362 Heimelijke brandstichting (combustio occulte, selectie combustio [5] occulte) overdag of ‘s nachts behoort net 

als (vrouwen)roof en moord tot de straffeiten die onder de hoge rechtspraak vallen. Luykx, Johanna, 404-409, 

468-473. Koch, De rechterlijke organisatie, 92, 170. De woordcombinatie dient zich opnieuw exclusief aan in drie 

grafelijke keuren uit 1240, die alle drie in groep 11b als kanselarijdocument worden besproken.  
363 Het werkwoord restaurare (selectie restaur*) is in de betekenis van ‘herstellen, teruggeven, compenseren‘ 

(Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, 916) tussen 1196 en 1244 benut in 57 akten, waarvan er acht 

afkomstig zijn van de graaf en/of gravin van Vlaanderen en Henegouwen. De oorkonde van Boudewijn VI/IX dd. 

1200 voor de grafelijke kapel in Aire levert het bewijs dat het werkwoord rond de eeuwwende behoorde tot het 

redactionele kanselarijarsenaal. Prevenier, De oorkonden, nr. 141. De twee overige oorkonden van Boudewijn 

VI/IX uit de selectielijst echter, respectievelijk dd. 1201 voor de abdij van Anchin (DiBe ID 13092) en dd. 1202 

voor het O.L.V.-kapittel in Kamerijk (DiBe ID 13186), kunnen op basis van hun dictaat niet als kanselarijdocument 

worden weerhouden. In de oorkonden van gravin Johanna komt restaurare tussen 1234 en 1240 nog vijf maal 

voor, maar slechts drie van deze vijf oorkonden kwamen tegemoet aan de criteria van een kanselarijdictaat (zie 

groep 16c en 17a). Tot de late jaren 1220 is het werkwoord ook een vijftal keren toegepast in de oorkonden van 

Walter van Marvis, bisschop van Doornik.  
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27648 1240-07-99 Thomas en Johanna (DISP) UR St-Winoksbergen 

-> DISP: per iuramentum (groep 11b); canipulum (groep 6a); (qui) rapinam (…) fecerit 

(groep 11b)364; (esse) convictus (ad, per) legem (groep 6a); insultor (groep 6a); omnia 

bona sua (groep 11b)365; queremonia (groep 11b)366; combustio occulte (groep 11b)367; 

iurare (...) scabinagium (groep 4b) 

-> PROT: / 

27649 1240-07-99 Thomas en Johanna (DISP) UR Bourbourg 

-> DISP: per iuramentum (groep 11b); canipulum (groep 6a); (qui) rapinam (…) fecerit 

(groep 11b)368; (esse) convictus (ad, per) legem (groep 6a); insultor (groep 6a); omnia 

bona sua (groep 11b)369; queremonia (groep 11b)370; combustio occulte (groep 11b)371; 

iurare (...) scabinagium (groep 4b) 

-> PROT: / 

 

Groep 11c: per sacramentum 

Per sacramentum komt binnen het tijdsbestek 1191-1244 iets minder frequent voor dan per 

iuramentum (17 maal), maar is even vaak vertegenwoordigd in de grafelijke akten (7 maal). 

Het feit dat de formule reeds te zien is in een oorkonde van Boudewijn VI/IX uit 1198 impliceert 

echter niet automatisch dat de formule toen reeds in de kanselarij in gebruik was.372 De vier 

grafelijke akten uit dit selectieoverzicht die op basis van hun dictaatkenmerken kunnen worden 

weerhouden voor determinatie als redactioneel kanselarijproduct, dateren immers pas vanaf 

1225.  

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 
364 Cf. supra, waar de selectie (qui) rapinam (…) fecerit is toegelicht. 
365 Cf. supra, waar de selectie omnia bona sua is toegelicht. 
366 Het substantief queremonia (selectie queremonia*) (‘(aan)klacht’) laat zich in 1240 en 1241 zien in drie 

grafelijke oorkonden wier dictaat op overtuigende wijze beantwoordt aan het profiel van een kanselarijoorkonde 

(zie naast determinatiegroep 11b ook groep 12b). Tussen 1197 en 1241 is het woord in totaal negen maal gebruikt.  
367 Cf. supra, waar de selectie combustio occulte is toegelicht. 
368 Cf. supra, waar de selectie (qui) rapinam (…) fecerit is toegelicht. 
369 Cf. supra, waar de selectie omnia bona sua is toegelicht. 
370 Cf. supra, waar de selectie queremonia is toegelicht. 
371 Cf. supra, waar de selectie combustio occulte is toegelicht. 
372 Prevenier, De oorkonden, nr. 87 dd. 1198 van Boudewijn VI/IX voor de stad St-Omaars. De redactionele 

oorsprong van deze oorkonde viel niet te achterhalen.  
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DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

17439 1225-03-18 (n.s.) Johanna UR Biervliet 

-> DISP: per sacramentum (groep 11c); dilectus meus (groep 10a); de anno in annum, 

singulis annis (groep 26b); probi (...) homines (groep 4b); dilectus et fidelis (meus) (groep 

22a) 

-> PROT: testes dilecti et fideles mei (GET) (groep 11c)373; testium (…) subscriptione (...) 

interfu(-it, -erunt) (groep 10e) (GET); (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 

2); omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

17548 1225-10-07 Johanna UR Ieper 

-> DISP: per sacramentum (groep 11c); mando et volo (groep 12a); dilectis scabinis 

(groep 22c) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) 

18265 1228-03-21 (n.s.) Ferrand en Johanna  UR Ieper 

-> DISP: per sacramentum (groep 11c); dilectis scabinis (groep 22c); scabinis (...) et 

burgensibus (groep 11b); burgenses nostri (groep 6a); avunculus (...) patruus (...) nepos 

(groep 4b); scabinagium de anno in annum (groep 14b);  (facere) iurare scabinagium 

(groep 14a) 

-> PROT: ut (hec, hoc) ratum et stabile permaneat (COR) (groep 10a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 2); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

21652 1241-06-99 Thomas en Johanna XX Land van Waas 

-> komt reeds voor in groep 10c 

 

Groep 11d: sub iuramento 

Van de tekstformules verzameld binnen dit thema blijkt sub iuramento (selectie sub [5] 

iuramento) tussen 1191 en 1244 het meest courant (75 maal) te zijn aangewend. In het 

resultatenoverzicht zijn de Vlaams-Henegouwse grafelijke oorkonden (7 maal) samen met de 

oorkonden op naam van de hertog van Brabant (6 maal) het meest dominant vertegenwoordigd. 

Van de zeven grafelijke oorkonden staan er vier op naam van graaf Boudewijn VI/IX (1204) 

en drie op naam van gravin Johanna samen met haar echtgenoot Ferrand van Portugal of 

Thomas van Savoie. De akten van Boudewijn VI/IX zijn bovendien alle vier als 

                                                        

 

 
373 De aankondiging van de getuigen als testes dilecti et fidelis mei is een protocol dat typisch en exclusief is voor 

de grafelijke kanselarij. Alle vier de grafelijke oorkonden waarin de formule tussen 1218 en 1225 te zien is, 

vertonen in hun dispositio en hun protocollaire tekstdelen zelfs meer karakteristieke dictaatcomponenten dan 

initieel was vereist om ze als kanselarijproduct te kunnen categoriseren (zie ook determinatiegroepen  17a, 18c en 

22a). 
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kanselarijoorkonde erkend.374 Verder toont de selectielijst nog drie akten met de graaf en/of 

gravin als bestemmeling, en drie akten afkomstig van de kanseliers Geraard van de Elzas en 

Willem de Capella.375 Dat het gebruik van de formule sub iuramento een voortbestaan kende 

in de kanselarij tijdens de regering van gravin Johanna wordt bewezen door vier ‘Vlaamse’ 

oorkonden, die hierna worden opgelijst. Twee onder hen zijn afkomstig van de graaf en gravin, 

twee andere zijn aan hen gericht maar zijn tevens in de kanselarij geproduceerd.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

13570 (Pr. 274) 1204-05-31 (a.q.) Boudewijn VI/IX NN grafelijke onderdanen 

13569 (Pr. 272) 1204-05-31 (a.q.) Boudewijn VI/IX AE Keulen 

13573 (Pr. 273) 1204-05-31 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Orde van Cîteaux 

13571 (Pr. 271) 1204-05-31 (a.q.) Boudewijn VI/IX PA Innocentius III 

18296 1228-04-99 Ferrand en Johanna  UR Gent 

-> komt reeds voor in groep 11b 

18951 1231-02-21 (n.s.) Egidius v Aigremont CO Ferrand en Johanna 

-> DISP: karissimus (groep 22e); contentio (esset, fuit) (...) inter (groep 6d) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

21652 1241-06-99 Thomas en Johanna XX Land van Waas 

-> komt reeds voor in groep 10c en 11c 

21676 1241-07-99 Fulco van Gent, CA St-Pieters in Rijsel – Nicolas de 

Brugis, CA in Doornik – Daniel de Ronneke CO Thomas en Johanna 

-> komt reeds voor in groep 10c 

 

 

Groep 12: Grafelijke mandamenten met een karakteristiek werkwoord 

Een mandament is een korte376 schriftelijke opdracht gericht aan één of meerdere (grafelijke) 

functionarissen en betreft de administratieve bestuursorganisatie van het vorstelijke domein.377 

Qua tekst en stijl kenmerkt een mandament zich door de aanwezigheid van een vragend, 

gebiedend of verbiedend hoofdwerkwoord (mandare, velle, precipere, prohibere) en door het 

                                                        

 

 
374 Prevenier, De oorkonden, nr. 271 voor paus Innocentius III, nr. 272 voor de aartsbisschop van Keulen, nr. 273 

voor de Orde van Cîteaux en nr. 274 voor alle grafelijke onderdanen.  
375 Namelijk DiBe ID 28581 dd. 1205 van Geraard van de Elzas voor het St-Pieterskapittel in Rijsel, DiBe ID 

31415 dd. 1205 van Geraard van de Elzas voor het kapittel van St-Donaas en DiBe ID 18390 dd. 1228 van Willem 

de Capella voor Hendrik van Reigersvliet. Geen van deze oorkonden vertoonde voldoende dictaatkenmerken om 

als kanselarijoorkonde te kunnen worden geselecteerd.  
376 De meeste grafelijke mandamenten uit de periode 1191-1244 tellen minder dan 150 woorden. 
377 Carcél Ortí, Vocabulaire international, nr. 403. Guyotjeannin, Pycke en Tock, Diplomatique Médiévale, 108, 

150-153, 160-163 en Van Caenegem, Selden Society, 107-108. 
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systematisch ontbreken van een corroboratio- en notificatioformule.378 Typische mandament-

werkwoorden als mandare en velle zijn tijdens de periode 1191-1244 zo wijd verpreid en 

regelmatig gebruikt379 dat ze onmogelijk karakteristiek kunnen zijn voor de grafelijke 

oorkonden. Waar de grafelijke oorkonden zich wel in onderscheiden is het gebruik van bepaalde 

werkwoorddoublures, al dan niet voorzien van een bijwoord. In de voorgaande groepen 

passeerden hiervan reeds een aantal voorbeelden.380 Groep 12 concentreert zich rond drie 

werkwoordcombinaties met mandare: mando et volo (groep 12a), mandamus et volumus (groep 

12b) en mando et precipio (groep 12c).  

In Paragraaf 2.4 werd reeds geargumenteerd dat mandamenten slechts over één 

karakteristiek dictaatcomponent hoeven te beschikken om als volwaardig redactioneel 

kanselarijwerkstuk te kunnen worden beoordeeld.381 Twee redenen liggen aan de basis van deze 

uitzonderingsregel. Vooreerst lenen mandamenten zich door hun beperkte aantal woorden en 

door het ontbreken van een aantal protocolformules die betekenisvol kunnen zijn voor hun 

redactionele herkomst moeilijk tot een doorgedreven dictaatanalyse. Een bijkomende ‘externe’ 

reden is dat mandamenten door hun aard sowieso een groter potentieel hebben in de kanselarij 

te zijn vervaardigd dan oorkonden van een ander genre (bijvoorbeeld een bevestiging van een 

schenking door derden). Immers, niemand anders dan de graaf of gravin zelf kon het initiatief 

tot oorkonding ervan hebben genomen. Het onderzoek naar de grafelijke kanselarij in 

Vlaanderen tijdens de periode 1191-1206 heeft overigens na dictaatanalyse al bevestigd dat alle 

grafelijke mandamenten wel degelijk a priori als onvoorwaardelijke kanselarijproducten 

kunnen doorgaan.382 Het feit dat de mandamenten verenigd in groep 12 daarenboven nog een 

(of meerdere) voor de grafelijke akten karakteristieke dictaatelementen laten zien vormt dus 

veeleer een extra ondersteunend element voor hun kanselarijherkomst, dan een ‘toegeving’ aan 

het aantal criteria waaraan ze moeten voldoen. 

 

 

                                                        

 

 
378 In de meeste gevallen luidt hun stijl: INT-ADR-SAL-DIS-DAT. Zie ook Paragraaf 3.4 in De Paermentier, 

Schrift in dienst van de macht, I, 137-140. 
379 Zo komt de werkwoordsvorm mando/-amus (selectie mand*) alleen al tussen 1191 en 1244 1.019 maal voor. 

Hoewel de grafelijke oorkonden binnen deze selectie een niet onaanzienlijk aandeel innemen (131 maal), zijn de 

pauselijke bullen er dominanter in vertegenwoordigd (330 maal). 
380 Zie groep 1a: districte (...) precipio, groep 8c: rogamus (...) affectuose en groep 10a: mando (...) volens. 

Dergelijke stijlelementen werden ook in kerkelijke redactiemilieus toegepast, maar niet in combinatie met het 

werkwoord mandare. Zo is het verbiedende werkwoord inhibere, gekoppeld aan het bijwoord districtius (selectie 

inhibe* + districtius) op 118 maal 76 maal te zien in een bulle, 27 maal in een bisschoppelijke oorkonde, en slechts 

twee maal in een grafelijke akte. Verder is de participium presens-groep volentes (...) ut op 68 maal 38 maal benut 

in een bulle, negen maal in een bisschoppelijke oorkonde, en slechts vier maal in een oorkonde afkomstig van de 

graven van Vlaanderen en Henegouwen.  
381 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 81-86. 
382 Prevenier, De oorkonden, I, 127-134. 
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Groep 12a: mando et volo 

Van de 14 maal dat de samenvoeging mando et volo (selectie mando [5] volo) zich laat zien, 

gebeurt dit 11 maal in een grafelijke oorkonde. De gebruikstraditie van deze formulering in de 

grafelijke kanselarij gaat binnen de onderzoekstermini zeker terug tot 1199,383 en blijft ook 

daarna nog gedurende de hele regering van gravin Johanna in ere. Opvallend binnen deze 

selectie is dat niet enkel alle 11 grafelijke oorkonden in aanmerking komen voor een 

kwalificatie als kanselarijproduct, maar ook een oorkonde op naam van de grafelijke constabel, 

Michel van Boelare.384 Omdat het dictaat van zijn oorkonde aantoont dat ook de hofambtenaren 

voor de redactie van hun akten beroep deden op de grafelijke kanselarij, is ze mee opgenomen 

in de hierna volgende lijst.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

389 (Prev. 118) 1199-12-04 (a.q.)  Boudewijn VI/IX PO Kortrijk 

(grafelijke kapel) 

438 (Prev. 224) 1202-04-14 (a.q.)  Boudewijn VI/IX UR – AB St-Omaars – St-

Bertijns 

15005 1213-07-18  Ferrand AB Boudelo 

-> DISP: mando et volo (groep 12a) 

-> PROT: / 

15164 1214-07-27 Johanna AB Boudelo 

-> DISP: mando et volo (groep 12a) 

-> PROT: dilecto et fideli suo (ADR) (groep 12a)385 

                                                        

 

 
383 Prevenier, De oorkonden, nr. 118 dd. 1199 voor de grafelijke kapel van Kortrijk en nr. 224 dd. 1202 voor de 

stad St-Omaars en voor de abdij van St-Bertijns aldaar.    
384 Alias Michel III van Harnes. Over zijn afkomst en functie, zie Warlop, The Flemish Nobility, 230-234, dl. III 

28/18. Zie ook Luykx, Johanna, 478.  
385 De gewoonte om (grafelijke) onderdanen in het adresprotocol aan te spreken als dilect(o, -is) et fideli(-bus) 

su(o, -is) (selectie dilect* et fidel* su*) is vrij dominant aanwezig in de grafelijke oorkonden (12 maal op de 19 

maal) en is binnen de grafelijke cluster uitsluitend gebruikt in mandamenten. Zie ook Paragraaf 3.4 in De 

Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 118-123. Met uitzondering van één oorkonde wiens 

redactieherkomst niet kon worden bepaald, mogen de overige 11 grafelijke mandamenta op basis van hun 

dictaateigenschappen ressorteren onder de noemer ‘kanselarijstukken’. Voor de twee oorkonden van Boudewijn 

VI/IX, zie Prevenier, De oorkonden, nr. 282 en nr. 283 dd. 1205 voor kanselier Geraard van de Elzas. Voor de 

negen oorkonden op naam van Johanna, zie naast determinatiegroep 12a ook de groepen 12b, 12c, 15a,  17c, 22a 

en 29. 
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15750 1217-06-12 Johanna  XX Walter van Kortrijk, 

grafelijk klerk 

-> DISP: mando et volo (groep 12a); mando et rogo (groep 12a)386 

-> PROT: sinceri amoris affectum (SAL) (groep 12a)387 

15896 1218-04-16 Johanna AB – XX St-Baafs – Raas VI van 

Gavere 

-> DISP: mando et volo (groep 12a) 

-> PROT: dilecto et fideli suo (ADR) (groep 12a)388 

15971 1218-08-20 Johanna XX Willem I van Oostkerke, 

baljuw 

-> DISP: mando et volo (groep 12a); mando et precipio (groep 12c) 

-> PROT: / 

17087 1223-11-19 Johanna XX – CP André, baljuw v Gent  –  

O.L.V. Kortrijk 

-> DISP: mando et volo (groep 12a); bonaria wastine (…) iacentes (groep 19); fidelis 

meus (groep 1a) 

-> PROT: / 

17548 1225-10-07 Johanna UR Ieper 

-> komt reeds voor in groep 11c 

31081  1225-12-03 Michel de Boelare  HS – DO Lichtervelde / Torhout – 

   constabel  Arnulf van Oudenaarde 

-> DISP: mando et volo (groep 12a); dilectus meus (groep 10a) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

19645 1233-11-99 Johanna AB Vaucelles 

-> komt reeds voor in groep 8c 

22062 1243-05-99 Johanna AB Loos 

-> komt reeds voor in groep 8c 

 

                                                        

 

 
386 Mando et rogo (selectie mando [5] rogo) daagt exclusief op in drie grafelijke oorkonden. Eén daarvan is 

afkomstig van Boudewijn VI/IX en is reeds thuisgebracht in de kanselarij (Prevenier, De oorkonden, nr. 236 dd. 

1202 voor het kapittel van St-Donaas in Brugge). In 1217 verschijnt de werkwoordcombinatie opnieuw in twee 

mandamenten van Johanna, waarvan er één hier in groep 12a en een tweede in determinatiegroep 22a wordt 

beredeneerd. Beide akten laten ondanks hun typologie niet één maar drie dictaatkarakteristieken zien. 
387 De begroeting salutem et sinceri amoris affectum (selectie salutem + sinceri amoris affectum) is tussen 1200 

en 1217 uitsluitend te zien in zes grafelijke oorkonden van Boudewijn VI/IX, van de regent Filips van Namen en 

van gravin Johanna. Twee onder hen dragen reeds het etiket van redactioneel kanselarijstuk (Prevenier, De 

oorkonden, nr. 265 dd. 1204 van Boudewijn VI/IX voor Aire en nr. 283 dd. 1205 van dezelfde oorkonder voor 

kanselier Geraard van de Elzas), en ook beide akten van Johanna blijken na analyse van hun dictaat deze 

kwalificatie te verdienen (zie ook determinatiegroep 28c).  
388 Cf. hoger, waar de selectie dilecto et fideli suo is toegelicht. 
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Groep 12b: mandamus et volumus 

De combinatie van mandare en velle in de eerste persoon meervoud (selectie mandamus [5] 

volumus) verschijnt met een veel hogere frequentie tijdens de periode 1191-1244 dan zijn 

tegenhanger in de eerste persoon enkelvoud (groep 12a).389 Dit heeft te maken met het feit dat 

zowel in kerkelijke als in wereldlijke vorstelijke milieus de meervoudsvorm mandamus et 

volumus bijna altijd dienst doet als pluralis majestatis. Onder de in totaal 48 mandamenten die 

beide flankerende werkwoorden bevatten, bevinden zich immers naast de 16 grafelijke akten 

ook 14 bisschoppelijke oorkonden en 13 pauselijke bullen. Slechts één oorkonde uit de lijst 

kent twee oorkonders,390 de overige staan alle op naam van één persoon. Hoewel het 

selectieoverzicht laat zien dat de werkwoordkoppeling reeds in de kanselarij van Boudewijn 

VI/IX was gekend,391 duurt het tot 1228 vooraleer het plechtstatige meervoud terug opduikt in 

de oorkonden van graaf Ferrand, gravin Johanna of graaf Thomas. Tussen 1212 en 1225 blijkt 

dus uitsluitend de enkelvoudsvorm in voege te zijn geweest. Verder is het interessant dat, 

wanneer de selectie wordt verfijnd naar mandamus [5] volumus [5] finaliter, het geheel nog 

karakteristieker blijkt voor de grafelijke oorkonden. Op de zes maal namelijk dat de 

werkwoordgroep is verrijkt met het bijwoord finaliter, zijn vier akten, gericht aan vier 

uiteenlopende destinatarissen, van grafelijke afkomst.  

Binnen groep 12b kan van alle 16 grafelijke akten uit de overzichtslijst worden verantwoord 

waarom hun dictaat in de kanselarij is opgesteld.   

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

297 (Pr. 38) 1195-12-17 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB St-Maarten (Doornik) 

18307 1228-05-11 Ferrand XX Yves d'Anchem, baljuw van 

Gent 

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) 

18858 1230-12-31 Johanna AB Marchiennes 

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b); (mandamus) tanquam (…) propria (nostra) 

conservare (groep 8c); dominus comes et ego (groep 8c) 

-> PROT: / 

27446 1231-08-29 Ferrand XX NN ontvangers van de 

tonlieu in Rupelmonde 

-> komt reeds voor in groep 10b 

                                                        

 

 
389 Met name in totaal 48 maal, ten opzichte van 14 maal in groep 12a. 
390 DiBe ID 27493 dd. 1235 (n.s.) van Hendrik van Vianden, graaf van Namen, en zijn echtgenote Margareta, voor 

de stad Biervliet en voor de abdij van Géronsart. 
391 Prevenier, De oorkonden, nr. 38 dd. 1195 voor de abdij van St-Maarten in Doornik. 
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19942 1235-02-22 (n.s.) Johanna AB St-Baafs (Gent) 

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b) 

-> PROT: / 

20055 1235-06-99 Johanna CP – CA St-Veerle (Gent) – Godefridus 

van Gent, CA in Doornik 

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b); de consilio et voluntate (groep 8c) 

-> PROT: salutem et amorem (SAL) (groep 12b)392 

31513 1235-07-25 Johanna XX Hugo, baljuw van Ieper 

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b) 

-> PROT: dilecto suo (Naam) ballivo (ADR) (groep 7b); salutem et dilectionem (SAL) 

(groep 6d); dilecto et fideli suo (ADR) (groep 12a) 

20386 1236-10-99 Johanna AB Begijnhof St-Elisabeth (Gent) 

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b); ad utilitatem (groep 24a); karissimus (groep 

22e) 

-> PROT: salutem et amorem (SAL) (groep 12b)393 

26864 1238-08-99 Thomas XX Renier, landmeter 

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b) 

-> PROT: / 

27589 1241-01-19 (n.s.) Johanna AB Spermalie 

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

21739 1241-03-17 Thomas XX Renier van Klemskerke, baljuw 

van Brugge 

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b); diligere (groep 15a) 

-> PROT: / 

21797 1241-04-05 (n.s.) Johanna AB Wijngaartbegijnhof (Brugge) 

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

                                                        

 

 
392 Salutem et amorem (selectie salutem et amorem), een salutatio-formule die louter is gebruikt in akten bestemd 

voor religieuze instellingen, komt tussen 1233 en 1242 vijf maal voor in een grafelijke akte van Johanna of van 

Thomas van Savoie, maar is in 1202 reeds te zien in een oorkonde van Hendrik, broer van Boudewijn VI/IX en 

tweede keizer van het Latijnse keizerrijk in Constantinopel (DiBe ID 7475). Over de opvolgers van Boudewijn 

VI/IX in Constantinopel, zie Van Tricht, The Latin Renovatio. In die zin kan het protocol dus worden gehouden 

voor een exclusieve ‘grafelijke‘ formule. Dat het ook een typische kanselarijformule is, wordt duidelijk door de 

dictaateigenschappen van de akten waarin ze is opgenomen. De vijf oorkonden uitgevaardigd door gravin Johanna 

of graaf Thomas laten niet enkel in groep 12b maar ook in de determinatiegroepen 15a en 16a zien dat ze de titel 

van kanselarijoorkonde waardig zijn.  
393 Cf. hoger, waar de selectie salutem et amorem is toegelicht. 
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27049 1241-06-11 Johanna AB – XX St-Andries (Brugge) – Renier van 

    Klemskerke, baljuw van Brugge 

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b); (illustris et) karissimus dominus et (ac) 

maritus (meus, noster) (groep 17c); prout in litteris plenius continetur (groep 13a); 

queremonia (groep 11b); karissimus (groep 22e) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

21693 1241-08-20 Johanna XX Willem, monnik van Boudelo 

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) 

27053 1242-06-02 Johanna HO – XX Oudenaarde – Hendrik baljuw van  

    Oudenaarde 

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b); karissimus (groep 22e) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

22165 1243-10-21 Johanna AB – CA St-Elisabethbegijnhof – Hendrik 

van Balegem, CA van Doornik en grafelijke klerk  

-> DISP: mandamus et volumus (groep 12b); dilectus clericus (meus, noster) (groep 5b) 

-> PROT: / 

 

Groep 12c: mando et precipio 

De werkwoorddoublure mando et precipio (selectie mando [5] precipio) kent eveneens 

continuïteit in de kanselarij tijdens de opeenvolgende regeringen van graaf Boudewijn VI/IX 

en van gravin Johanna, en is qua verhouding zeer dominant aanwezig in de grafelijke akten (17 

maal op de 23 maal). Parallel met het uitgangspunt van groep 12a (mando et volo) is ook mando 

et precipio als enkelvoudsvorm er vooral tot de jaren 1220 in toegepast. De redactie van zes 

van de negen grafelijke oorkonden uit de eerste regeringsperiode zijn reeds door Walter 

Prevenier in de grafelijke kanselarij gesitueerd.394 Van één akte van Boudewijn VI/IX viel de 

herkomst niet te achterhalen, en een andere oorkonde van hem voor de abdij van Valloires werd 

geïdentificeerd als destinatarisstuk.395 Deze vaststelling heeft evenwel geen invloed op de 

determinatie van de overige grafelijke akten uit de lijst, omdat de abdij van Valloires er nergens 

anders te bespeuren valt, noch als oorkondende instantie, noch als bestemmeling. De overige 

negen grafelijke akten, waaronder nog één oorkonde van Boudewijn VI/IX voor Henegouwen 

(Vicoigne) en acht akten van Ferrand of Johanna, leveren tevens door hun vormelijke 

eigenschappen het bewijs dat zij hun oorsprong vonden in de grafelijke administratieve cel.  

                                                        

 

 
394 Prevenier, De oorkonden, nr. 11 dd. 1194 van Margareta van de Elzas voor de abdij van Loos, nr. 58 dd. 1196 

van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Ter Doest, nr. 48 dd. 1196 van koningin Mathilde voor de Tempeliers, nr. 

118 dd. 1199 van Boudewijn VI/IX voor de grafelijke kapel in Kortrijk, nr. 225 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX 

voor de abdij van St-Bertijns en nr. 244 dd. 1202 voor de baljuws van Bergen en de abdij van Clairvaux.  
395 Prevenier, De oorkonden, nr. 95 dd. 1198 voor de abdij van Valloires.  
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Tot slot bevindt zich in het selectieoverzicht nog een beknopte brief (55 woorden) van 

kanselier Geraard van de Elzas (1197) voor zijn amicis suis G. de Merendre en B. de Honleda, 

met de abdij van Ter Doest als beneficiaris. Omdat het dictaat van dit document een ‘grafelijke’ 

karakteristieke eigenschap bezit met bovendien een ‘bevelende toon’, en omdat het voor de rest 

geen onregelmatigheden vertoont die een kanselarijherkomst kunnen tegenspreken, wordt het 

hierna mee vermeld. Determinatiegroepen 10d, 10e en 10f lieten trouwens al zien dat de 

kanseliers ook hun persoonlijke oorkonden lieten vervaardigen in de grafelijke kanselarij.  

 

 DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

283 (Prev. 11) 1194-11-15 (a.q.) Margareta vd Elzas AB Loos 

297 (Prev. 48) 1196-01-99 (n.s.) koningin Mathilde AB Templiers 

342 (Prev. 58) 1196-12-25 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Ter Doest 

7461 1197-11-99 (benad.) Geraard vd Elzas XX – AB G. van 

Merendre en B. de Honleda – Ter Doest 

-> DISP: mando et precipio (groep 12c) 

-> PROT: / 

3063 1198-99-99 (benad.) Boudewijn VI/IX AB Vicoigne 

-> DISP: mando et precipio (groep 12c) 

-> PROT: / 

389 (Prev. 118) 1199-12-04 (a.q.) Boudewijn VI/IX PO Kortrijk 

(grafelijke kapel) 

439 (Prev. 225) 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB St-Bertijns 

(St-Omaars) 

25173 (Prev. 244) 1202-04-30 (a.q.) Boudewijn VI/IX XX – AB baljuws van 

Bergen – Clairvaux 

14819 1213-03-12 (n.s.) Ferrand XX – XX Thimerus –

Lietnodus, baljuws   

-> DISP: mando et precipio (groep 12c); dilectus meus (groep 10a) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) 

15129 1214-04-05 (a.q.) Ferrand UR Ieper 

-> DISP: mando et precipio (groep 12c); dilectis scabinis (groep 22c); scabinis et 

burgensibus (groep 11b) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

15714 1217-04-08 Johanna AB – XX St-Baafs – 

Brugge, Walter I van Zomergem baljuw 

-> DISP: mando et precipio (groep 12c) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d); dilecto suo (Naam) ballivo (ADR) 

(groep 7b); dilecto et fideli suo (ADR) (groep 12a) 
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15943 1218-07-03 Johanna XX Willem I van Oostkerke 

-> DISP: mando et precipio (groep 12c) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

15970 1218-08-20 Johanna XX – XX André, baljuw van 

Brugge – Willem van Staden 

-> DISP: mando et precipio (groep 12c); ad voluntatem meam (groep 8d) 

-> PROT: / 

15971 1218-08-20 Johanna XX Willem I van Oostkerke 

-> komt reeds voor in groep 12a 

15977 1218-08-31 Johanna XX André, baljuw van 

Brugge 

-> DISP: mando et precipio (groep 12c) 

-> PROT: / 

16317 1220-03-31 Johanna AB – XX Nonnenbosse – baljuw 

van Ieper 

-> DISP: mando et precipio (groep 12c); dilectus meus (groep 10a), precipio districte 

(groep 1a) 

-> PROT: / 

 

 

Groep 13: Tekst- en dossierreferenties 

In groep 10b toonde de formulering carta (...) super hoc confecta reeds aan dat de redactionele 

voorkeur van de grafelijke kanselarijmedewerkers zich ook manifesteerde op het niveau van 

interne tekstverwijzingen en referenties naar andere oorkonden die tot eenzelfde ‘dossier’ 

behoorden.396 In groep 13 komen in dit verband nog twee uitdrukkingen aan bod, die beide 

tijdens de periode 1191-1244 het dominantst aanwezig zijn in de oorkonden van (of voor) de 

graven van Vlaanderen en Henegouwen, met name prout in litteris (...) plenius continetur 

(groep 13a) en (ut, prout, sicut) superius est expressum (groep 13b).  

                                                        

 

 
396 De schenking van de tiende van Bersée door Egidius, heer van Quesnoy-sur-Deûle, en zijn echtgenote Sarra 

aan de abdij van Marquette bijvoorbeeld vormt het onderwerp van een inhoudelijk dossier. Het omvat twee 

oorkonden van Ferrand en Johanna (DiBe ID 28164 dd. 1228 en DiBe ID 28185 dd. 1230) waarin zij bevestigen 

dat de schenkers voor hen afstand hebben gedaan van hun tiende, en waarbij zij vervolgens deze tiende hebben 

overgemaakt aan het klooster van Marquette; een derde stuk (DiBe ID 28179 dd. 1230, n.s.) waarbij Ferrand en 

Johanna als oorkonders aan Egidius van Quesnoy-sur-Deûle en zijn echtgenote een rente toekennen ter 

compensatie van de afgestane tiende; een vierde akte (DiBe ID 18523 dd. 1230, n.s.) waarin Ferrand en Johanna 

de bisschop van Doornik verzoeken om de schenking van de tiende van Bersée aan het klooster van Marquette te 

erkennen, ondanks het protest van het kapittel van St-Amé (Dowaai), die het patronaatsrecht had over de lokatie 

van de tiende; en ten slotte een vijfde akte (DiBe ID 28188 dd. 1231), waarbij de bisschop van Doornik na rijp 

beraad de schenking uiteindelijk toch bekrachtigt.  
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Groep 13a: prout in litteris (...) plenius continetur 

De dossierreferentie prout in litteris (...) plenius continetur (selectie prout in litteris + plenius 

continetur) is tussen 1226 en 1244 in totaal 29 maal toegepast en komt tussen 1231 en 1242 

negen maal voor in een grafelijke oorkonde, en één maal in een akte bestemd voor graaf Thomas 

en gravin Johanna. Deze laatste is afkomstig van de kanselarijklerk Egidius van Bredene en 

twee andere kanunniken uit Doornik, die als scheidsrechters een vonnis vellen in een zaak 

waarin de graaf en gravin partij zijn.397 Van vijf van de negen grafelijke akten is het 

verantwoord het dictaat in de kanselarij te situeren, omdat deze voldoende woordcombinaties, 

uitdrukkingen of protocolformules vertonen die door hun hoge frequentie karakteristiek zijn 

voor de grafelijke akten.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

20163 1235-12-99 Johanna AB – AB Bijloke (Gent) – St-

Elisabethbegijnhof  

-> DISP: prout in litteris (...) plenius continetur (groep 13a); pro animabus antecessorum 

(groep 5a); proprio (…) nostro (groep 8c); religiosae mulieres (groep 22d); usus (…) 

pauperum (groep 24b); karissimus (groep 22e) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

21238 1239-07-99 Thomas en Johanna AB Spermalie 

-> komt reeds voor in groep 10e 

27049 1241-06-11 Johanna AB – XX St-Andries (Brugge) –

Renier van Klemskerke, baljuw van Brugge  

-> komt reeds voor in groep 12b 

30650 1242-02-99 (n.s.) Thomas en Johanna AB Hemelsdale 

-> komt reeds voor in groep 10c en 10e 

21897 1242-08-99 Johanna AB – AB St-Elisabethbegijnhof 

(Gent) -– St-Baafs  

-> DISP: prout in litteris (...) plenius continetur (groep 13a); tan(m)quam domina 

terre/superior (groep 17a); causa Dei (groep 5b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

 

 

                                                        

 

 
397 DiBe ID 21631 dd. 1241. Dit arbitragevonnis komt één karakteristiek dictaatcomponent te kort om als 

redactioneel kanselarijstuk te kunnen worden geïdentificeerd, en zal daarom ter sprake komen in groep 30a, bij de 

vermoedelijke kanselarijoorkonden.  
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Groep 13b: (ut, prout, sicut) superius est expressum 

Deze voor de grafelijke oorkonden karakteristieke vergelijkende bijzin, waarmee binnen 

dezelfde tekst wordt verwezen naar een voorgaande bepaling of paragraaf, kent drie 

voegwoord-varianten: ut superius est expressum, prout superius est expressum en sicut superius 

est expressum. De eerste combinatie (selectie ut superius est expressum) verschijnt tussen 1213 

en 1242 negen maal, waarvan vanaf 1228 vijf maal in een grafelijke akte. De referentie 

beginnend met prout is er zeven op de 28 maal in te zien,398 terwijl de variant met sicut vijf op 

de 44 maal is toegepast in een grafelijke oorkonde,399 en twee maal in een oorkonde gericht aan 

de graaf en/of gravin.400 De groep van grafelijke oorkonden die de  formulering met sicut bevat 

mag zich dan verhoudingsgewijs niet zo nadrukkelijk manifesteren ten opzichte van het totale 

aantal keren dat de selectie tussen 1223 en 1244 te zien is, toch vormt ze binnen het 

selectieoverzicht de grootste homogene groep. Verder blijkt qua evenredigheid ook dat de 

varianten die de minste algemene bekendheid genoten, het meest karakteristiek zijn voor de 

grafelijke akten. Hoe dan ook doen de verschillende combinaties pas hun intrede vanaf ca. 1226, 

en blijven ze in voege tot het eind van de regering van gravin Johanna.  

Van de 17 grafelijke akten waarin één van de varianten die aanvangen met prout, sicut of ut 

is opgenomen, vervullen er acht de vormelijke condities van een kanselarijstuk. Vier andere 

grafelijke oorkonden voldoen op één karakteristiek dictaatcomponent na aan de voorwaarden, 

en kunnen daarom slechts als vermoedelijke redactionele kanselarijcreatie worden weerhouden. 

Ze komen bijgevolg aan bod in de determinatiegroepen  30a en 30b.401  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

18364 1228-09-99 Ferrand en Johanna  UR Dowaai 

-> DISP: (prout, sicut, ut) superius est expressum (groep 13b); dilectis scabinis (groep 

22c); scabinis et burgensibus (groep 11b); burgenses nostri (groep 6a); scabinagium (...) 

de anno in annum (groep 14b); iurare (...)  scabinagium (groep 4b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

                                                        

 

 
398 Prout superius est expressum is binnen de onderzoekstermini voor het eerst te zien in 1202. In de grafelijke 

oorkonden duikt de formulering evenwel pas op vanaf 1235.  
399 Sicut superius est expressum verschijnt vanaf 1223. De eerste grafelijke akte waarin de bijzin voorkomt dateert 

van 1226.  
400 Namelijk DiBe ID 28564 dd. 1224 van Jan van Nesle, burggraaf van Brugge, voor gravin Johanna en DiBe ID 

21676 dd. 1241 van drie scheidsrechters, waaronder Fulco van Gent, voor Thomas en Johanna. Deze laatste akte 

is tevens in de lijst van kanselarijstukken opgenomen (groep 13b).  
401 Namelijk DiBe ID 17901 dd. 1226 en DiBe ID 28972 dd. 1227 van Ferrand en Johanna voor de Franse koning 

Lodewijk IX (groep 30b), DiBe ID 21723 dd. 1241 van Alfonso van Portugal, graaf van Boulogne, voor Thomas 

en Johanna en DiBe ID 21724 dd. 1241 van Thomas en Johanna voor Alfonso van Portugal (groep 30a).  
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19295 1232-07-18 Johanna XX Brugge (Vrije) 

-> komt reeds voor in groep 10d, 10e 

20030 1235-05-99 Johanna UR Rijsel 

-> komt reeds voor in groep 4b 

31335 1238-09-17 Thomas en Johanna AB Hemelsdale 

-> komt reeds voor in groep 6c, 7b 

27051 1241-06-99 Thomas en Johanna AB Groeninge  

-> komt reeds voor in groep 4b, 5a, 5c, 10e 

21676 1241-07-99 Volker van Gent, CA  Rijsel – Nicolas de Brugis,  

  CA Doornik – Daniël de Ronneke CO Thomas en 

Johanna 

-> komt reeds voor in groep 10c, 11d 

21634 1241-08-99 Thomas en Johanna AB St-Baafs (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 10d, 10e, 10f   

21975 1242-99-99 Thomas en Johanna XX Vier Ambachten 

-> komt reeds voor in groep 6a 

22145 1243-08-99 Johanna AB Orde van Cîteaux  

-> DISP: (prout, sicut, ut) superius est expressum (groep 13b); (dum, qui) profectus (esset) 

in Sabaudiam/Angliam (groep 17e); pro voluntate nostra in tota terra nostra (groep 

13b)402; plenarie potestate (…) concessa (groep 4b); (prohibere, precipere) (ne) inferri 

molestiam (vel) gravamen (groep 8c) 

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 4b) 

 

 

 

Groep 14: Stedelijke context – schepenbanken – wetgeving 

Themagroep 14 groepeert een aantal woordgroepen, formuleringen en uitdrukkingen uit de 

stedelijke context. Dankzij de lakenindustrie en de vrij stabiele handelsrelatie met Engeland als 

voornaamste wolleverancier hadden Vlaamse steden als Brugge, Gent, Rijsel, Ieper en Dowaai 

                                                        

 

 
402 Pro voluntate nostra (...) in tota terra nostra (selectie pro voluntate nostra + in tota terra nostra) wordt in 1243 

exclusief vermeld in twee oorkonden van gravin Johanna en houdt verband met de ‘volledige’ machtsoverdracht 

van graaf Thomas aan zijn echtgenote Johanna tijdens een van zijn vele buitenlandse missies (nobis concessa (...) 

ordinandi en faciendi pro voluntate nostra in tota terra nostra). Beide akten vonden hun redactionele oorsprong 

in de grafelijke kanselarij (zie ook determinatiegroep 17a). Het is evenwel merkwaardig dat gravin Johanna, 

hoewel zij in haar eigen recht de erfopvolgster van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen was, zelfs na 

dertig jaar regeren haar autoriteit nog zo diende te expliciteren. Zie in deze context ook de formulering plenarie 

potestate (...) concessa (groep 4b). Zie verder ook Paragraaf 3.5.3 in De Paermentier, Schrift in dienst van de 

macht, I, 150-155.  
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zich tegen het eind van de twaalfde eeuw ontwikkeld tot belangrijke commerciële centra, en 

weerspiegelden zij een niet te miskennen economische en politieke macht. De politiek van de 

graven van Vlaanderen en Henegouwen ten overstaan van de opkomende en zich steeds verder 

ontplooiende stedelijke centra was er een van geven en nemen.403 Enerzijds bestond de 

welwillendheid van de graven en gravinnen uit het gunnen van vrijheden en bestuursrechten, 

waaronder als voornaamste de toekenning van de jaarlijkse schepenbanken en de daaraan 

gekoppelde rechtsbevoegdheden. Anderzijds genereerde de bloeiende stedelijke economie 

nieuwe inkomsten voor de graaf en gravin, en kon door een wederzijdse goede verstandhouding 

tussen beide partijen een relatieve rust in de graafschappen worden bewaard. Vanaf de jaren 

1240 werden enkele minder geürbaniseerde centra en kasselrijen als Kaprijke, Veurne, St-

Winoksbergen, Bourbourg, de Vier Ambachten en het Land van Waas door graaf Thomas en 

gravin Johanna begunstigd met een legislatieve ‘landskeure’.  

De woordcombinaties en uitdrukkingen die binnen dit thema het uitgangspunt vormen van 

een afzonderlijke determinatiegroep omvatten drie aspecten: 1) de eedaflegging, het gewenste 

profiel en de bevoegdheden van de schepenen,404 2) de manier waarop het stedelijke grond-

/ambtsgebied is omschreven en 3) termen uit de strafrechtelijke sfeer.405  

Groep 14a: (facere) iurare scabinagium 

Het afleggen van de eed als verkozen schepen is in de grafelijke stads- en landskeuren verwoord 

als (facere) iurare (...) scabinagium.406 De oorkonden die uit de selecties scabinagium + iur* 

kwamen werden vervolgens manueel gecontroleerd op het voorkomen van het werkwoord 

iurare in de onmiddellijke nabijheid van het substantief scabinagium. Uiteindelijk blijkt de 

uitdrukking exclusief te zijn gebruikt in zes grafelijke oorkonden uit de periode 1228-1240, alle 

                                                        

 

 
403 Over de politiek van Filips van de Elzas ten overstaan van de steden, zie Vanderkindere, ‘La politique 

communale de Philippe d'Alsace’, 749-788. De stedelijke politiek van graaf Boudewijn VI/IX en de opkomende 

macht van het stedelijke patriciaat worden behandeld in Prevenier, ‘La bourgeoisie en Flandre au XIIIe siècle’ en 

Blockmans, Het Gentse stadspatriciaat. Voor de politiek van gravin Johanna ten overstaan van de steden binnen 

haar machtsgebieden, zie Luykx, Johanna, 168-177, 303-309, 341-344 en 390-411 en De Paermentier, ‘La 

politique de Jeanne de Constantinople à l'égard des villes’, 54-64. Zie ook Paragraaf 2.2.1 in De Paermentier, 

Schrift in dienst van de macht, I, 40-47. 
404 Kwamen hiervan al eerder ter sprake: avunculus (...) patruus (...) nepos (groep 4b), meliores (et) utiliores (groep 

4b), iudicio (...) scabinorum (groep 6a). 
405 Woordgroepen en uitdrukkingen uit de (straf)rechtelijke sfeer die in de voorgaande groepen reeds werden 

geduid zijn per bonam veritatem (groep 4b), (esse) convictus (ad, per) legem (groep 6a), secundum (...) legem (...) 

(et) consuetudinem (patrie, terre, ville) (groep 6c), (debere, velle, tenere, facere) inquirere (...) veritatem (groep 

10c), emendabit (...) solidos (groep 10c), virscarnia (groep 10d), (esse) adiornatus (groep 11b), (qui) rapinam (...) 

fecerit (groep 11b), combustio (...) occulte (groep 11b) en queremonia (groep 11b). 
406 Het substantief scabinagium kent verscheidene toepassingen en is zowel gebruikt in de betekenis van 

schepen’ambt’, de instelling ‘schepenbank/-college’ en het ‘gebied’ dat ressorteert onder de jurisdictie van de 

schepenbank. Du Fresne, Du Cange e.a., Glossarium mediae et infimae latinitatis, col. 322a. 

http://ducange.enc.sorbonne.fr/SCABINAGIUM (laatst geraadpleegd op 12 mei 2021).  

http://ducange.enc.sorbonne.fr/SCABINAGIUM
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bestemd voor steden en kasselrijen in Vlaanderen. De formulering was dus nog niet gekend in 

de grafelijke kanselarij ten tijde van Boudewijn VI/IX. Eén akte uit deze selectie, namelijk DiBe 

ID 18265 voor de stad Ieper (1228), vertoont de spellingsvariant iurare (...) scabinatum, doch 

deze vaststelling vormt geen belemmering voor het toewijzen van de redactionele oorsprong 

van dit privilege aan de kanselarij. Alle zes de grafelijke akten laten immers in hun dispositieve 

en/of protocollaire tekstdeel minstens acht dictaatelementen zien, die elk op zich tijdens de 

periode 1191-1244 het dominantst aanwezig zijn in de oorkonden van de graven en gravinnen 

van Vlaanderen en Henegouwen, of er zelfs exclusief in optreden. 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

18265 1228-03-21 (n.s.) Ferrand en Johanna  UR Ieper 

-> komt reeds voor in groep 11c 

18364 1228-09-99 Ferrand en Johanna  UR Dowaai 

-> komt reeds voor in groep 13b 

20030 1235-05-99 Johanna UR Rijsel 

-> komt reeds voor in groep 4b, 13b 

21440 1240-07-99 Thomas en Johanna XX Veurne (kasselrij) 

-> komt reeds voor in groep 11b 

27648 1240-07-99  Thomas en Johanna (DISP) UR St-Winoksbergen 

-> komt reeds voor in groep 11b 

27649 1240-07-99  Thomas en Johanna (DISP) UR Bourbourg 

-> komt reeds voor in groep 11b 

 

Groep 14b: scabinagium (...) de anno in annum 

Hoewel het substantief scabinagium (selectie scabinagi*) tussen 1220 en 1244 ook in een aantal 

niet-grafelijke akten voorkomt,407 blijft de verwijzing naar de jaarlijkse schepenbank als 

scabinagium (...) de anno in annum (selectie scabinagium + de anno in annum) uniek voor de 

grafelijke oorkonden. Voor alle vijf de stads- en landskeuren waarin de formulering tussen 1228 

en 1242 te zien is, kan bovendien op grond van hun vormelijke eigenschappen worden besloten 

dat ze redactionele kanselarijoorkonden zijn. 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

18265 1228-03-21 (n.s.) Ferrand en Johanna  UR Ieper 

-> komt reeds voor in groep 11c, 14a 

                                                        

 

 
407 De selectie scabinagi* geeft tussen 1220 en 1244 in totaal 23 oorkonden als resultaat, waarvan er 16 afkomstig 

zijn van de graven en gravin van Vlaanderen en Henegouwen. 
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18364 1228-09-99 Ferrand en Johanna  UR Dowaai 

-> komt reeds voor in groep 13b, 14a 

20030 1235-05-99 Johanna UR Rijsel 

-> komt reeds voor in groep 4b, 13b, 14a 

21561 1241-01-99 (n.s.) Thomas en Johanna UR Brugge 

-> DISP: scabinagium (...) de anno in annum (groep 14b); si presentes esse non poterimus 

(groep 14b)408; de consilio nostro (groep 6a); avunculus (…) patruus (…) nepos (groep 

4b); utilitatem ville (groep 14b)409 

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 4b) 

21975 1242-99-99 Thomas en Johanna XX Vier Ambachten 

-> komt reeds voor in groep 6a, 13b 

 

Groep 14c: in villa et potestate de (+ naam stad) 

Het stedelijke grondgebied en de daaraan gekoppelde  rechtsomschrijving van de plaatselijke 

vorstelijke representant(en)410 is in de grafelijke oorkonden op kenmerkende wijze voorgesteld 

als in villa et potestate de (selectie villa [5] potestate) of als in potestate ville (zie groep 14d). 

De woordgroep die het uitgangspunt vormt van groep 14c is tussen 1196 en 1201 drie maal 

toegepast in een oorkonde van Boudewijn VI/IX, en komt verder in 1226 nog één maal voor in 

een akte op naam van Michel van Harnes, met de abt van St-Pieters (Gent) als disposant.411 Het 

is markant dat van de drie grafelijke oorkonden van Boudewijn VI/IX uit deze selectielijst er 

geen enkele aan een Vlaamse persoon of instelling is gericht.412 Van deze drie ‘Henegouwse’ 

                                                        

 

 
408 Si presentes esse non poterimus verwijst net als ponimus loco nostri (groep 9) naar een opdrachtdelegatie of 

grafelijke volmacht. De karakteristieke bijzin (selectie si present* esse non po*) komt in 1241 twee maal exclusief 

voor in een stadsprivilege van Thomas en Johanna voor Brugge en Veurne, en heeft in beide oorkonden te maken 

met het aanduiden van één of meerdere plaatsvervangers van de graaf en/of gravin indien deze laatsten niet 

persoonlijk aanwezig konden zijn bij de jaarlijkse verkiezing en benoeming van de nieuwe schepenen. Van beide 

akten kan worden bewezen dat ze in de kanselarij zijn geredigeerd (zie ook determinatiegroep 22c). 
409 De bepaling ‘tot nut/voordeel van de stad’, in de oorkonden verwoord als utilitatem ville (selectie utilitatem [5] 

ville), is tussen 1202 en 1241 gebruikt in vier akten, waarvan er één graaf Boudewijn VI/IX als disposant heeft en 

twee zijn uitgevaardigd door graaf Thomas en gravin Johanna (1241). Het dictaat van de akte van Boudewijn 

VI/IX gaf haar oorsprong niet prijs (Prevenier, De oorkonden, nr. 214 dd. 1202 voor het graafschap Vlaanderen), 

de privileges afkomstig van Thomas en Johanna daarentegen kunnen allebei als kanselarijdocumenten worden 

erkend (zie ook determinatiegroep 22c).  
410 In Henegouwen komt bij aanvang van de dertiende eeuw in dat verband regelmatig de villicus, een soort 

burgervader van een plaatselijke geürbaniseerde gemeenschap, ter sprake. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon 

Minus, p. 1107.   
411 Met name DiBe ID 30611 dd. 1226.  
412 De vroegste oorkonde is bestemd voor de abdij van St-Ghislain (Bergen) (DiBe ID 3053 dd. 1196), de tweede 

akte van Boudewijn VI/IX handelt over een conflict tussen miles Johannes Trive en het kapittel van Nijvel over 
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oorkonden komen er twee in aanmerking voor een determinatie als redactioneel 

kanselarijproduct. Eén oorkonde werd reeds in determinatiegroep 7c beargumenteerd, de 

tweede akte wordt hier opgesomd en mag daarna ‘kanselarijoorkonde’ worden genoemd. De 

akte van Boudewijn VI/IX voor miles Johannes Trive (DiBe ID 7559 dd. 1198) uit de 

selectielijst kan slechts worden geklasseerd als vermoedelijk kanselarijstuk en maakt deel uit 

van groep 30a. 

In villa et potestate de vormt door haar nadrukkelijke aanwezigheid in de grafelijke 

oorkonden van Boudewijn VI/IX voor Henegouwen één van de ‘verklikkers’ die de hypothese 

rond het bestaan van een regionale ‘Henegouwse’ grafelijke kanselarijcel onder supervisie van 

de gezaghebbende auteur en scribent Giselbert van Bergen mee ondersteunen.413   

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

3053 1196-03-99 Boudewijn VI/IX AB St-Ghislain (Bergen) 

-> komt reeds voor in groep 7c 

5470 1201-02-99 (n.s.?) Boudewijn VI/IX CP – XX Ste-Waudru (Bergen) – 

Raoul villicus v Cuesmes 

-> DISP: in villa et potestate de (+ naam stad) (groep 14c); (in, pro) bonum pacis 

perpetu(a)e (groep 18j); dilecta coniunx mea (groep 2); fidelis meus (groep 1a) 

-> PROT: scripti (...) annotatione (COR) (groep 2) 

 

Groep 14d: in potestate (...) ville (+ naam stad) 

In potestate (...) ville, de variant van de in groep 14c behandelde omschrijving in villa et 

potestate de, is evenmin te zien in grafelijke oorkonden voor Vlaanderen. De selectie potestate 

[5] ville resulteerde in vier oorkonden uitgevaardigd tussen 1196 en 1235. Drie van de vier 

akten hebben graaf Boudewijn VI/IX of gravin Johanna als oorkonder, kennen alle drie een 

niet-Vlaamse bestemmeling414 en voldoen aan de kwaliteiten van een kanselarijredactie. Dat 

DiBe ID 5006 en DiBe ID 2195 dd. 1196 opvallende vormelijke verwantschappen vertonen 

komt doordat ze inhoudelijk om dezelfde actio draaien, met name het verbod van graaf 

                                                        

 

 
een goed gelegen in Henegouwen (Guévy) (DiBe ID 7559 dd. 1198) en de derde grafelijke oorkonde ten slotte is 

bestemd voor het kapittel van Ste-Waudru in Bergen (DiBe ID 5470 dd. 1201 (n.s.)).  
413 Zoals reeds in determinatiegroep 7c is aangetoond, bestaat oorkonde DiBe ID 3053 dd. 1196 van Boudewijn 

VI/IX voor de abdij van St-Ghislain in Henegouwen uit nog andere dispositieve woordgroepen en protocollaire 

fragmenten die binnen de onderzoekstermini het vaakst opduiken in de grafelijke oorkonden van graaf Boudewijn 

VI/IX, en bijna uitsluitend in deze bestemd voor Henegouwen. Zie ook verder in Paragraaf 5.2.1 in De Paermentier, 

Schrift in dienst van de macht, I, 229-233: ‘De kanselier – Giselbert van Bergen’. 
414 Het kapittel van Ste-Waudru (Bergen) en het verstedelijkte centrum van Villers-St-Ghislain waren beide in 

Henegouwen gelegen, terwijl Braine-le-Château in het hertogdom Brabant lag. In oorkonde DiBe ID 5006 wordt 

dit overigens geëxpliciteerd als [...] quod villam in Brabantia [...] que Braina Castellum dicitur [...]. 
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Boudewijn VI/IX voor de villicus van Braine-le-Château en voor de voogd van Ste-Waudru om 

in Braine-le-Château enige vorm van belasting te heffen.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

5006 1196-99-99 Boudewijn VI/IX UR Braine-le-Château (Brabant) 

-> DISP: in potestate (…) ville (groep 14d); consilio (…) fidelium (…) meorum (groep 

21b); bone recordationis (groep 25b); iuxta (...) patris (mei) (groep 14d)415 

-> PROT: scripti (...) annotatione (COR) (groep 2); sigilli mei (...) appositione (...) volui 

(...) confirmari (COR) (groep 1b) 

2195 1196-99-99 Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> DISP: in potestate (…) ville (groep 14d); consilio (…) fidelium (…) meorum (groep 

21b); bone recordationis (groep 25b); iuxta (...) patris (mei) (groep 14d)416 

-> PROT: scripti (...) annotatione (COR) (groep 2); sigilli mei (...) appositione (...) volui 

(...) confirmari (COR) (groep 1b) 

16227 1219-12-31 Johanna UR Villers-St-Ghislain 

-> DISP: in potestate (…) ville (groep 14d); dilectus meus (groep 10a); infra predictum 

terminum (groep 26c); iudicio (...) scabinorum (groep 6a)  

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: notum esse vol(-o, -umus) + tam presentibus quam futuris (NOT + 

ADR) (groep 10e) 

 

Groep 14e: tempore citationis 

In drie keuren van graaf Thomas en gravin Johanna, die tussen 1240 en 1242 respectievelijk 

aan Eeklo-Kaprijke, Damme en de Vier Ambachten zijn geschonken, zijn rechtsbepalingen 

opgenomen betreffende de procedure van de rechtspraak.417 Het niet verschijnen van de 

gedagvaarde voor de vierschaar op het daartoe afgesproken tijdstip (tempore citationis, selectie 

tempore [5] citationis) is er één van. De drie keuren waarin de tijdsbepaling tempore citationis 

                                                        

 

 
415 Iuxta (...) patris (mei) (selectie iuxta [5] patris) alludeert op de cultus van de grafelijke voorgangers (‘volgens, 

in navolging van (mijn) vader’) en is tussen 1196 en 1212 drie maal exclusief gebruikt voor een grafelijke 

oorkonde. Twee van deze drie oorkonden waarin deze zegswijze is opgenomen staan op naam van Boudewijn 

VI/IX (1196) en worden hier in groep 14d toegelicht als kanselarijstukken. De derde oorkonde, uitgevaardigd door 

gravin Johanna en bestemd voor de abdij van Ter Doest (1212) (DiBe ID 29095), laat in totaal slechts twee 

karakteristieke dictaatelementen zien, waarvan er één een exclusieve toepassing kent in de grafelijke oorkonden, 

namelijk iuxta (...) patris (mei). Op basis van deze eigenschap kan ze wel als een ‘vermoedelijke‘ 

kanselarijoorkonde worden bestempeld, en komt ze aan bod in determinatiegroep 30e. Voor de vertaling van iuxta, 

zie Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, 574. 
416 Cf. supra, waar de selectie iuxta (...) patris (mei) is toegelicht. 
417 Luykx, Johanna, 407-410. 



141 

 

exclusief te lezen valt voldoen alle aan de vooropgestelde vormcriteria om hun dictaat in de 

grafelijke kanselarij thuis te brengen. 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

21383 1240-04-99 Thomas en Johanna UR – UR Eeklo – Kaprijke 

-> DISP: tempore citationis (groep 14e); canipulum (groep 6a); (qui) rapinam (…) fecerit 

(groep 11b); iudicio (...) scabinorum (groep 6a); emendabit (...) solidos (groep 10c); 

secundum (...) legem (...) (et) consuetudinem (patrie, terre, ville) (groep 6c); pertinere (...) 

ad scabinagium (groep 14f) 

-> PROT: / 

21630 1241-05-99 Thomas en Johanna UR Damme 

-> DISP: tempore citationis (groep 14e); (esse) adiornatus (groep 11b); virscarnia (groep 

10d)  

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 4b) 

21975 1242-99-99 Thomas en Johanna XX Vier Ambachten 

-> komt reeds voor in groep 6a, 13b, 14b 

 

Groep 14f: pertinere (...) ad scabinagium 

De werkwoordgroep pertinere (...) ad scabinagium blijkt zowel aangewend om de 

bevoegdheden van een lokale schepenbank te omschrijven (pertinentibus ad; qui/que pertinent 

ad) als om te verwijzen naar de personen die wonen of verblijven binnen het ambtsgebied van 

een schepenbank, en desgevallend onder de schepenjurisdictie ressorteren. Uit de 

opeenvolgende verfijnende selecties pertin* + ad scabinagium kwamen vier oorkonden voort 

met een datatio tussen 1232 en 1241. Op basis van hun karakteristieke dictaateigenschappen 

mogen ze alle als redactionele kanselarijstukken worden getypeerd.418 Drie van de vier akten 

zijn grafelijke stads- of landskeuren. De vierde oorkonde (DiBe ID 21403), bestemd voor de 

inwoners van het Brugse Vrije, houdt de afschaffing van de balfard-plicht419 in en staat 

weliswaar op naam van een aantal belangrijke adellijke grafelijke vazallen, maar heeft graaf 

Thomas en gravin Johanna als disposanten. De adellijke vazallen verklaren overigens aan het 

                                                        

 

 
418 Gezien het uitgangspunt van deze determinatiegroep exclusief te lezen valt in akten op naam van de graaf en/of 

gravin, of in oorkonden waarin deze als disposant optreden, hoeft het dictaat van de stukken uit groep 14f  ‘slechts’ 

drie karakteristieke vormcomponenten te vertonen. De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 81-84. 
419 De ‘balfard’ ontstond in de elfde eeuw en hield initieel het grafelijke recht in om de vazallen te dwingen 

onbetaalde arbeid te verrichten ter behoud en uitbreiding van de landsverdediging. Tegen de dertiende eeuw was 

het recht geëvolueerd naar een jaarlijkse geldbelasting van 12 penningen per haard. Over de balfard, zie Luykx, 

Johanna, 410-411 en Verlinden, ‘Le balfard. Corvée-redevance pour l’entretien des fortifications en Flandre au 

Moyen Age’, 107-136. 
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eind van de oorkondetekst de akte op uitdrukkelijk verzoek van de graaf en gravin te hebben 

opgesteld, ter getuigenis en bewijskracht van de officiële afschaffing van dit grafelijke recht.420 

Gezien er in dit document vier voor de grafelijke oorkonden karakteristieke 

dictaatcomponenten te bemerken vallen, en gezien het geen sporen vertoont van een ‘vreemde’ 

interpolatie vanuit de entourage van de destinataris, lijdt het geen twijfel dat deze tekst net als 

die van de overige drie akten uit groep 14f in de grafelijke kanselarij is bedacht.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

19326 1232-09-20 Ferrand en Johanna  UR Brugge 

-> DISP: pertinere (…) ad scabinagium (groep 14f) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 4b) 

21383 1240-04-99 Thomas en Johanna UR – UR Eeklo – Kaprijke 

-> komt reeds voor in groep 14e 

21403 1241-01-99 (n.s.) Arnulf IV van Oudenaarde – Raas van Gavere – Willem 

van Béthune – Egidius van Barbençon – Boudewijn van Bailleul – Egidius van 

Bredene – Thomas en Johanna (DISP)  XX Brugge (Vrije) 

-> DISP: pertinere (…) ad scabinagium (groep 14f); divine pietatis intuitu (groep 18h); 

simpliciter et absolute (groep 28a) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

21652 1241-06-99 Thomas en Johanna XX Land van Waas 

-> komt reeds voor in groep 10c, 11c, 11d 

 

 

 

Groep 15: Losse werkwoorden en werkwoordcombinaties 

Uit de voorgaande determinatiegroepen blijkt reeds dat het grafelijke kanselarijdictaat zich niet 

enkel onderscheidt van andere redactiecentra in het hanteren van karakteristieke uitdrukkingen, 

woord- en protocolcombinaties, maar ook in het gebruik van bepaalde werkwoorden, 

werkwoordsvormen en –combinaties. Groep 15 verzamelt er drie die binnen het tijdsbestek 

1191-1244 het meest intensief zijn gebruikt in de oorkonden van de graven en gravinnen van 

Vlaanderen en Henegouwen. Het eerste werkwoord diligere (groep 15a) drukt appreciatie en 

                                                        

 

 
420 Voor de eigenlijke grafelijke oorkonde op naam van Thomas en Johanna voor het Brugse Vrije, zie DiBe ID 

21461 dd. 1240. Omdat de tekst van dit stuk geen melding maakt van de werkwoordgroep pertinere ad 

scabinagium, komt het hier niet ter sprake. Het grafelijke document komt hoe dan ook een aantal karakteristieke 

dictaateigenschappen te kort om tot de groep (vermoedelijke) kanselarijstukken te kunnen behoren. De akte zal 

daarom in het verdere betoog van dit dictaatonderzoek worden genegeerd.  
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genegenheid uit, de twee overige uitgangspunten (groepen 15b en15c) zijn laudatio-

werkwoorden.  

Groep 15a: diligimus  

Bij het werkwoord diligere blijkt vooral de persoonsvorm, in het bijzonder de eerste persoon 

meervoud (selectie diligimus), de grafelijke kanselarijvoorkeur te onthullen. De selectie doet 

zich binnen het tijdsbaken van dit onderzoek 38 maal voor, en hoewel de werkwoordsvorm zich 

reeds in 1194 laat zien, verschijnt ze pas in de grafelijke oorkonden vanaf 1229, en is ze er 

tussen 1233 en 1242 zelfs zeer dominant in aanwezig.421 Het selectieoverzicht telt naast de 11 

grafelijke oorkonden nog twee betekenisvolle homogene groepen, met name oorkonden 

afkomstig van de hertog van Brabant (6 maal), drie bullen en zeven bisschopsoorkonden (vier 

afkomstig uit Luik, één uit Kamerijk, één uit Terwaan en één uit Laon). Op twee gevallen na 

kennen de akten waarin diligimus voorkomt slechts één oorkonder, hetgeen demonstreert dat 

de werkwoordsvorm vooral werd ingeschakeld als pluralis majestatis.  

Indien de selectie wordt uitgebreid met het bijwoord speciali(ter) (selectie diligimus + 

speciali*), dan blijkt de uitkomst nog karakteristieker voor de grafelijke oorkonden. In 15 akten 

uit de selectielijst van diligimus is het werkwoord verrijkt met het bijwoord specialiter of met 

de bijwoordelijke bepaling speciali affectu, speciali devotione of speciali delectioni, en negen 

op de 15 maal gebeurde dat in een akte afkomstig van de graaf en/of gravin van Vlaanderen en 

Henegouwen. Dat deze vorm van grammaticale verfraaiing zich niet enkel met een hoge 

frequentie in de grafelijke oorkonden voordoet maar tevens de syntactische voorkeur van de 

grafelijke kanselarijredacteurs illustreert, blijkt uit het feit dat negen ‘Vlaamse’ grafelijke akten 

uit de selectielijst voldoende vormelijke bewijzen leveren om als kanselarijdocument te kunnen 

worden aanvaard.  In acht van deze negen grafelijke akten is de werkwoordsvorm diligimus 

aangevuld met de verfijnende selectie speciali*. Het is overigens niet de eerste maal dat het 

dictaat aantoont dat men in de grafelijke kanselarij een voorliefde had voor het opsmukken van 

werkwoord(groep)en met een bijwoord of bijwoordelijke bepaling. In groep 12b geschiedde 

een soortgelijke vaststelling met mandamus et volumus + finaliter.   

Het hierna volgende overzicht van redactionele kanselarijoorkonden bevat vier 

mandamenten.422 Deze stukken hoeven in principe dus slechts één karakteristiek 

dictaatcomponent in hun tekst weer te geven. Dat ze er meer laten zien dan het gevraagde aantal, 

betekent op zich een bijkomend motief voor hun redactionele  kanselarijherkomst.  

 

 

                                                        

 

 
421 Onder de 15 akten die in het selectieoverzicht tussen 1233 en 1242 te zien zijn, bevinden zich tien grafelijke 

akten.   
422 Meerbepaald DiBe ID 19873 voor Zeger van Mosser en Johannes van Marvis (1234), DiBe ID 21739 voor de 

baljuw van Brugge (1241), DiBe ID 27047 voor de baljuw van Brugge en voor de abdij van St-Andries (1241) en 

DiBe ID 21750 voor de baljuw van Ieper en voor de abdij van St-Maarten aldaar (1242). 



144 

 

DiBe ID  Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

27015 1229-05-99 Johanna AB – EP Bijloke (Gent), Nieuwenbos,  

bisschop van Utrecht 

-> komt reeds voor in groep 8c 

27029 1233-11-99 Johanna AB – AB – XX Nieuwenbos (Gent) – Bijloke 

(Gent) – grafelijke baljuws  

-> DISP: diligimus (speciali affectu) (groep 15a); inchoari fecimus (groep 16b); proprio 

(…) nostro (groep 8c); rogamus (…) affectuose (groep 8c); causa Dei (groep 5b) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2)  

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

19671 1233-99-99 Johanna CP – HO St-Pieters – leproserie St-

Sauveur (Rijsel) 

-> DISP: diligimus (speciali devotione) (groep 15a); inchoare (groep 16a); nostris propriis 

manibus (inchoavimus) (groep 15a)423 

-> PROT: salutem et amorem (SAL) (groep 12b) 

19873 1234-11-27 Johanna XX Zeger III van Mosser en Jan van Marvis 

-> DISP: diligimus (speciali affectu) (groep 15a);  

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d); dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -is) 

(ADR) (groep 12a) 

27043 1239-08-09 Thomas AB – AB Cîteaux (orde van) – Bijloke 

(Gent) 

-> DISP: diligimus (speciali affectu) (groep 15a); rogamus (…) affectuose (groep 8c); 

karissima uxor (mea, nostra) (groep 17d); karissimus (groep 22e) 

-> PROT: salutem et amorem (SAL) (groep 12b) 

                                                        

 

 
423 (Inchoavimus) (...) nostris propriis manibus verwijst naar de persoonlijke tussenkomst van de oorkonder bij de 

stichting van een hospitaal of klooster. De selectie nostris propriis manibus resulteerde in drie oorkonden van 

gravin Johanna, waarvan er twee dateren van 1233 en één van 1242, en die zijn bestemd voor het leprozenhospitaal 

in Rijsel, het Bijlokehospitaal en het St-Elisabethbegijnhof in Gent. Al deze akten voldoen ruimschoots aan de 

criteria van een kanselarijdictaat, en worden respectievelijk in groep 15a (DiBe ID 19671 dd. 1233) en in 

determinatiegroep 16a toegelicht (DiBe ID 25719 dd. 1233 en DiBe ID 27139 dd. 1242). De vaststelling dat 

grafelijke oorkonden waarin het persoonlijke initiatief of de ‘eigenhandige’ (propriis manibus) tussenkomst van 

de graaf en/of gravin bij een actio (stichting, schenking) is geëxpliciteerd in de kanselarij zijn geredigeerd, sluit 

aan bij het onderzoek van Thérèse de Hemptinne naar de grafelijke kanselarij in Vlaanderen ten tijde van Diederik 

en Filips van de Elzas en van Boudewijn VI/IX. Daarin werd onder meer aangetoond dat grafelijke akten waarin 

uitingen als motu proprio waren opgenomen, a priori als redactionele kanselarijstukken mochten worden 

beschouwd, omdat niemand anders dan de graaf zelf het initiatief voor de actio kon hebben genomen. De 

Hemptinne, Prevenier en Vandermaesen, ‘La chancellerie’, 436-438. 
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21739 1241-03-17 (n.s.) Thomas XX Renier van 

Klemskerke, baljuw v Brugge 

-> komt reeds voor in groep 12b 

27047 1241-05-08 Thomas  XX – AB Renier van 

Klemskerke, baljuw v Brugge – St-Andries (Brugge) 

-> DISP: diligimus (specialiter) (groep 15a); ad utilitatem (…) (groep 24a)  

-> PROT: dilecto suo (Naam) ballivo (ADR) (groep 7b); dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -

is) (ADR) (groep 12a) 

27051 1241-06-99 Thomas en Johanna AB Groeninge  

-> komt reeds voor in groep 4b, 5a, 5c, 10e, 13b 

21750 1242-01-17 (n.s.) Thomas  XX – AB  baljuw van Ieper – St-

Maarten (Ieper) 

-> DISP: diligimus (speciali affectu) (groep 15a) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

 

Groep 15b: laudamus et approbamus 

Determinatiegroepen 15b en 15c kondigen een laudatio aan, of de goedkeuring van de actio 

iuridica.424 Een dergelijke instemming was vereist omdat verscheidene personen — een 

kerkelijke of wereldlijke vorst, een lokale leenheer of de verwanten (parentum) van de 

disposant — om diverse redenen rechten konden hebben op het (leen)goed dat het onderwerp 

vormde van de actio. In principe konden zij de actio dus ongeldig verklaren indien ze zonder 

hun toestemming had plaatsgevonden. 

Net als in groep 7a (werpire et effestucare), groep 12a (mando et volo) en groep 12b 

(mandamus et volumus) blijkt ook de combinatie van de twee inhoudelijk parallelle 

werkwoorden laudare et approbare het meest frequent aangewend in de akten van de graven 

en gravinnen van Vlaanderen en Henegouwen. De vervoeging in de eerste persoon meervoud 

geldt in de meeste gevallen als een pluralis majestatis en is dus analoog aan de selectie diligimus 

uit groep 15a.425 Binnen het selectieoverzicht is de verhouding van de grafelijke oorkonden ten 

opzichte van het totaal ongeveer 28% (10 maal op 36 maal), een duidelijk overwicht ten 

opzichte van de andere homogene groepen uit de lijst.426 Niettegenstaande de 

                                                        

 

 
424 Carcèl Ortí, Vocabulaire international, nr. 4. Zie ook Guyotjeannin, Pycke en Tock, Diplomatique médiévale, 

81-82. 
425 Van de 36 oorkonden die de selectie laudamus [5] approbamus als resultaat gaf, zijn er 10 uitgevaardigd door 

twee of meerdere oorkonders en tellen er 26 intitulatio’s slechts één naam. Ter vergelijking: de selectie laudo [5] 

approbo komt amper twee maal op de 17 maal voor in een grafelijke oorkonde.  
426 Andere homogene groepen uit het selectieoverzicht zijn de oorkonden op naam van de bisschoppen van 

Kamerijk (5 maal), van Luik (5 maal) en van Doornik (3 maal). Onder de destinatarissen uit deze lijst heerst een 

grotere heterogeniteit. 



146 

 

werkwoordcombinatie binnen de onderzoekstermini reeds voorkomt in 1192, duurt het tot 1231 

vooraleer ze opduikt in een grafelijke akte. Van de tien grafelijke oorkonden kunnen er vier 

worden geselecteerd voor determinatie als kanselarijstuk. Verder vallen twee akten op naam 

van de graaf en/of gravin net uit de boot omdat ze één vormelijk criterium tekortkomen,427 of 

omdat ze in hun protocollaire tekstdeel wel voldoende dictaatcomponenten met een hoge 

‘grafelijke’ frequentie vertonen, maar in hun dispositio er slechts één laten zien.428 Ze komen 

aan bod bij de vermoedelijke kanselarijstukken in respectievelijk determinatiegroep 30a en 30c. 

Opmerkelijk is dat bij de grafelijke oorkonden uit groep 15b, die na de opsomming van hun 

dictaatkenmerken voortaan kanselarijredacties mogen worden genoemd, er ook een oorkonde 

voor Henegouwen bijzit (Cambron). Ze vormt één van de indicaties dat de kanselarij tijdens de 

regering van gravin Johanna ook in de jaren 1230 ‘centraal’ documenten afleverde voor beide 

bestuursgebieden.429  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

19422 1233-01-25 (n.s.) Ferrand en Johanna AB Cambron 

-> komt reeds voor in groep 7b 

19460 1233-02-99 (n.s.) Ferrand en Johanna AB Grandpré 

-> DISP: laudamus et approbamus (groep 15b); pie recordationis (groep 25a)  

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

19787 1234-05-99 Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 11a 

20225 1236-02-21 (n.s.) Johanna AB Drongen 

-> DISP: laudamus et approbamus (groep 15b); parum plus (…) parum minus (groep 5a) 

-> COMB PROT: In cuius rei testimonium presentes litteras sigill(-um meum, -i nostri) 

munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 3); universis presentes litteras inspecturis + 

noverint universi (ADR + NOT) (groep 4b) 

 

Groep 15c: laudantes 

De meervoudsvorm van het participium presens laudans (selectie laudantes) kent tijdens de 

periode 1191-1244 veruit zijn meest frequente implementatie in de grafelijke akten (8 op de 11 

maal). Meestal is deze werkwoordsvorm aangevuld met een ander participium presens 

(laudantes (...) et concedentes, et ratum habentes, et confirmantes, et approbantes) maar dit is 

                                                        

 

 
427 Namelijk DiBe ID 20602 dd. 1237 van gravin Johanna voor de abdij van St-Denis-en-Broqueroie. 
428 Met name DiBe ID 31336 dd. 1238 van Thomas en Johanna voor de abdij van Hemelsdale. 
429 Zie ook Paragraaf 3.3.3 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 106-108: ‘Een éénvormig Vlaams-

Henegouws kanselarijdictaat?’. 
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op zich niet kenschetsend voor de grafelijke akten. De tweeledigheid komt immers net zo goed 

voor in een oorkonde afkomstig van de abdij van Lobbes,430 van de bisschop van Luik431 als 

van de officiaal van Doornik.432 

Van de acht grafelijke akten waarin laudantes is opgenomen, voldoen er vijf op basis van 

hun vormelijke eigenschappen aan de criteria om hun dicaat in de administratieve entourage 

van hun oorkonder te plaatsen. Inhoudelijk betreffen ze alle een grafelijke bevestiging van een 

leenoverdracht. Een zesde oorkonde vermeldt in het totaal wel voldoende karakteristieke 

dictaatelementen, maar laat er slechts één zien in het dispositio.433 Ze wordt opzij gehouden als 

vermoedelijk kanselarijstuk en komt ter sprake in determinatiegroep 30c. Twee oorkonden uit 

1203 ten slotte, respectievelijk op naam van Oom Willem en van gravin Maria van 

Champagne,434 komen niet tegemoet aan de redactionele verwachtingen en worden verder ter 

zijde gelaten. De eerste kanselarijoorkonde uit deze groep dateert bijgevolg pas van 1229.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

18630 1229-99-99 Ferrand XX Jan van Praat, klerk 

-> DISP: laudantes (groep 15c); coram hominibus nostris (groep 5b); liberaliter et 

benigne (groep 28b) 

-> COMB PROT: In cuius rei testimonium presentem paginam sigill(-i, -orum) (mei, 

nostri, -orum) munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 1a); omnibus presentes litteras 

inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + 

noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

28686 1233-02-99 (n.s.)  Ferrand CP St-Pieters (Rijsel) 

-> komt reeds voor in groep 2, 5a, 6c, 7a, 11a 

19563 1233-07-99 Ferrand en Johanna  UR Aalschoot (Eeklo) 

-> DISP: laudantes (groep 15c); bonaria wastine iacentes (groep 19); (ille) quem (ad) hoc 

transmittemus specialiter (groep 15c)435; de consilio nostro (groep 6a); in festo Beati 

Martini (groep 26a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

                                                        

 

 
430 DiBe ID 20475 dd. 1237 (n.s.) van de abdij van Lobbes voor de abdij van Cambron. 
431 DiBe ID 21488 dd. 1240 van Willem van Gent, officiaal van Doornik, voor de abdij van St-Maarten (Doornik). 
432 DiBe ID 21646 dd. 1241 van Robert, bisschop van Luik, voor de parochies van Longchamps en Mehaigne. 
433 Namelijk DiBe ID 19958 dd. 1235 (n.s.) van gravin Johanna voor Johannes van Praat, kanunnik in Doornik.   
434 DiBe ID 13448 dd. 1203 van Oom Willem voor het kapittel van Soignies en DiBe ID 13537 dd. 1203 van Maria 

van Champagne voor het kapittel van Ste-Waudru.  
435 De formulering (ille) quem (ad, propter) hoc transmittemus specialiter (selectie transmittemus [5] specialiter) 

valt thuis te brengen onder de categorie ‘volmachten voor grafelijke vertegenwoordiging/delegaties’, waar ook de 

woordgroep ponimus loco nostri (groep 9) toe behoort. De bijzin komt voor het eerst voor in 1229 in een akte van 

de Franse koning Lodewijk IX voor graaf Ferrand (DiBe ID 18575) en is vier jaar later nog eens opnieuw gebruikt 

in twee oorkonden van graaf Ferrand en gravin Johanna voor Aalschoot (Eeklo) en voor Richard Duning van 
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31335 1238-09-17 Thomas en Johanna AB Hemelsdale 

-> komt reeds voor in groep 6c, 7b, 13b 

28255 1244-11-99 Thomas en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 7b 

 

 

 

Groep 16: ‘Stichtende’ werkwoorden  

Groep 16 verenigt twee werkwoorden, inchoare en fundare, die verwijzen naar een stichting of 

naar het bewerkstelligen van een stichting. Dat ze beide met een zeer hoge frequentie 

voorkomen in de oorkonden van de graven van Vlaanderen en Henegouwen, in het bijzonder 

in deze uit de regeringsperiode van gravin Johanna, hoeft geen verwondering te wekken. Een 

aanzienlijk deel van haar binnenlandse beleid in beide graafschappen bestond immers uit het 

begunstigen van kerkelijke instellingen en het stimuleren van de cisterciënzer en 

begijnenbeweging. Haar naam was tevens verbonden aan de stichting van meerdere hospitalen, 

kapelnijen en abdijen in deze territoria.436 Erin Jordan heeft aangetoond dat het verregaande 

religieuze engagement van gravin Johanna, en na haar ook dat van haar zus gravin Margareta, 

niet enkel vanuit een vroomheidsmotief geschiedde, maar tevens een manier was om de 

grafelijke politieke macht binnen haar gebieden te bestendigen en de grandeur en rijkdom van 

het grafelijke patrimonium te etaleren.437  

In de resultatenoverzichten van de selecties inchoavi* (groep 16a), inchoari fecimus (groep 

16b) en fundavi* (groep 16c) valt onmiddellijk op dat vanaf ca. 1228 het werkwoord inchoare 

zeer dominant is gebruikt in de grafelijke oorkonden voor Gent (abdij en hospitaal van de 

Bijloke, O.L.V.-Wittochospitaal, St-Baafsabdij, abdij van Nieuwenbos), terwijl fundare vanaf 

dan in bijna 80% van de gevallen in grafelijke akten voor Rijsel (St-Pieterskapittel, 

                                                        

 

 
Vlissingen (1233). Van deze laatste twee grafelijke documenten is hun redactionele kanselarijherkomst 

aantoonbaar (zie naast groep 15c ook determinatiegroep 19a), de eerste akte op naam van de Franse vorst laat niet 

meer dan twee karakteristieke ‘grafelijke’ dictaatelementen zien, en wordt binnen dit onderzoek verder buiten 

beschouwing gelaten. 
436 Johanna was onder meer actief betrokken bij de oprichting van de cisterciënzerinnen abdijen van Moorsele 

(1216), Epinlieu (1216), de Bijloke (Gent) (1228), O.L.V.-ten-Bos (1215) en Marquette (Rijsel) (1227). Ze stichtte 

ten persoonlijken titel kapelnijen in onder meer de St-Pieterskerk van Rijsel, de St-Veerlekerk in Gent en de abdij 

van Aulne, en hospitalen in Gent (Bijloke) en Rijsel (St-Salvator en O.L.V.-hospitaal). Voor een gebundelde 

oplijsting van alle geestelijke en caritatieve instellingen die door haar en haar respectievelijke echtgenoten zijn 

gesticht en begunstigd, zie Luykx, Johanna, 180-198, 310-20, 345-59, 412-20, 524-530 en Luykx, ‘Gravin 

Johanna van Constantinopel en de godsdienstige vrouwenbeweging’, 1-30. Over de stichting van het 

Marquetteklooster, zie Vanhaeck, Cartulaire de l’abbaye de Marquette, v-viii. Maurice Vanhaeck suggereert dat 

de stichting van Johanna naar alle waarschijnlijkheid teruggaat op een oudere stichting die reeds plaatsvond tijdens 

de tweede helft van de twaalfde eeuw.   
437 Jordan, Women, Power and Religious Patronage, 61-85. 
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Marquetteklooster en O.L.V.-hospitaal) is toegepast. Een dergelijke vaststelling noodzaakt 

verder onderzoek naar het eventuele ontstaan van deze grafelijke oorkondeteksten in de 

omgeving van hun destinataris, temeer omdat er een onderling verband bestaat tussen de 

verscheidene bestemmelingen in Gent, en deze in Rijsel. De Bijloke-abdij in Gent was namelijk 

als een filiaal van de abdij van Nieuwenbos opgericht en was belast met de administratieve 

verantwoordelijkheid van het Bijloke-hospitaal,438 terwijl in Rijsel het St-Pieterskapittel door 

gravin Johanna was opgedragen het administratieve beheer van het O.L.V.-hospitaal en de 

leprozerie van St-Sauveur op zich te nemen.439  

Dat deze hypothese niet waarschijnlijk is, blijkt uit de volgende weerleggingen. Vooreerst 

komen de werkwoorden inchoare en fundare wel overwegend maar niet exclusief voor in 

respectievelijk het ‘Gentse’ en het ‘Rijselse’ milieu. Zo komt inchoavi(mus) ook voor in een 

grafelijke oorkonde voor het Marquetteklooster, voor het St-Pieterskapittel en het 

leprozenhospitaal in Rijsel,440 en is het werkwoord fundare ook gebruikt in een grafelijke akte 

voor bestemmelingen buiten Rijsel, waaronder de abdij van Hemelsdale en de abdij van St-

Denis-en-Broqueroie in Henegouwen.441 Bovendien tonen twee grafelijke kanselarijoorkonden 

uit 1202 en 1205 aan dat het werkwoord fundare reeds werd gebruikt in de kanselarij van graaf 

Boudewijn VI/IX.442 Het meest doorslaggevende element echter komt uit de dictaatanalyse van 

de grafelijke oorkonden waarin beide werkwoorden zijn ingelast. Uit de bespreking van de 

hierna volgende determinatiegroepen zal blijken dat maar liefst 70% van de grafelijke akten 

waarin inchoavi(mus) te zien is en 80% van deze waarin de werkwoordsvorm fundavi(mus) te 

lezen valt, in hun dictaat over meer dan voldoende bewijsmateriaal beschikken om aan te nemen 

dat ze in de grafelijke administratieve entourage zijn geredigeerd. De acht grafelijke akten 

waarin de selectie inchoari fecimus exclusief verschijnt (groep 16c) verdienen op basis van hun 

dictaateigenschappen zelfs alle de titel van redactioneel kanselarijstuk.  

Het is duidelijk dat men in de kanselarij een nuance heeft gemaakt in de betekenis van beide 

werkwoorden. Fundare betekent immers letterlijk ‘stichten’, terwijl inchoare meer de actie 

oproept van ‘beginnen’, ‘in gang zetten’.443 Het onderscheid klopt ook met de mate waarin 

gravin Johanna betrokken was bij de stichting van het Marquetteklooster in Rijsel en de Bijloke 

in Gent. In Rijsel had zij volledig zelf het initiatief genomen voor de oprichting van het 

                                                        

 

 
438 Vleeschouwers, ‘Het beheer van het O.L.V.-hospitaal, 11-34. 
439 Hautcoeur, Histoire de l’église collégiale et du chapitre de Saint-Pierre de Lille, 320-325. 
440 DiBe ID 19671 dd. 1233 voor het St-Pieterskapittel en voor de leprozerie van St-Sauveur (zie groep 16a) en 

DiBe ID 20300 dd. 1236 voor het klooster van Marquette. 
441 DiBe ID 2938 dd. 1197 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van St-Denis-en-Broqueroie (zie groep 16c) en 

DiBe ID 30650 dd. 1242 van Thomas en Johanna voor de abdij van Hemelsdale (zie groep 16c). 
442 Prevenier, De oorkonden, nr. 197 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor de grafelijke kapel van Kortrijk en nr. 

286 dd. 1205 voor de Franse koning Filips Augustus. Beide documenten zijn redactionele kanselarijoorkonden. 
443 Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, 457 (fundare) en 520 (inchoatio, inchoare niet opgenomen). 

Du Cange verwijst bij fundare nochtans naar het werkwoord initiare, en haalt inchoare aan als synoniem van 

initiare. Fundare: Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, t. 3, col. 628b. Initiare: t. 4, col. 366b. 
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cisterciënzerinnen convent, terwijl de Bijlokeabdij in Gent door Johanna is gesticht onder 

impuls van Ermentrudis en haar broer Volker Utenhove.444 In zekere zin trad de gravin bij deze 

laatste stichting dus eerder op als actieve bemiddelares en sponsor dan als stichteres. 

Groep 16a: inchoare 

De stichting van een religieuze instelling wordt in de narratio meestal bij wijze van inleiding 

op het dispositio in herinnering gebracht, en is daarom ook steeds in de verleden tijd gebruikt. 

De selectie inchoavi* mondde uit in 15 oorkonden, waarvan er 14 afkomstig zijn van gravin 

Johanna en/of haar echtgenoot Ferrand van Portugal. De niet-grafelijke oorkonde uit dit 

resultatenoverzicht dateert van 1207 en is een bulle van paus Innocentius III, die echter 

inhoudelijk wel handelt over de toekenning van een prebende in één van de kapittels in 

Brugge.445 De 14 grafelijke akten waarin de werkwoordsvorm is gehanteerd situeren zich tussen 

1228 en 1243. Van 12 onder hen wordt de argumentatie voor hun kanselarijherkomst hierna op 

een rij gezet. Dat de corroboratio-inleiding ab hominum memoria non recedant, te zien in de 

akte van Johanna voor het hospitaal en de abdij van de Bijloke (DiBe ID 25719 dd. 1233), 

karakteristieker is voor de oorkonden van het St-Pieterskapittel in Rijsel dan voor de grafelijke 

akten, hoeft geen belemmering te vormen voor de erkenning van Johanna’s oorkonde als 

kanselarijstuk. De reden waarom dit tegenargument niet langer van belang is, werd reeds 

uiteengezet in groep 5b.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

25702 1228-06-99 Ferrand en Johanna HO Wittoc (Gent)  

-> komt reeds voor in groep 5b 

27081 1228-08-99 Ferrand en Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 8c 

27108 1233-05-99 Johanna AB – PO – AB St-Baafs – St-Michiels – 

Bijloke (Gent) 

-> DISP: inchoare (groep 16a); dominus comes et nos (groep 16a);446 causa Dei (groep 

5b); usus (…) pauperum (groep 24b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

19604 1233-09-99 Johanna HO Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 10g 

                                                        

 

 
444 Vleeschouwers, ‘Het beheer van het O.L.V.-hospitaal’, 13.  
445 DiBe ID 13978 dd. 1207 van Innocentius III voor de deken van Senlis (St-Frambaud) en voor de kapittels in 

Brugge. In de bulle is niet gespecificeerd om welke kapittels het precies gaat. 
446 Dominus comes et nos, de meervoudsvorm van de in groep 8c besproken omschrijving dominus comes et ego, 

komt exclusief voor in vier oorkonden van gravin Johanna voor Vlaanderen, gedateerd tussen 1233 en 1242. Van 

drie van de vier akten wordt hier in groep 16a aangetoond dat hun dictaat in de kanselarij tot stand is gekomen.  
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19605 1233-09-99 Johanna HO St-Catharina (Ieper) 

-> komt reeds voor in groep 10g 

25719 1233-11-99 Johanna HO – AB Bijloke – Bijloke (Gent) 

-> DISP: inchoare (groep 16a); inchoari fecimus (groep 16b); nostris propriis manibus 

(inchoavimus) (groep 15a); (illustris et) karissimus dominus et (ac) maritus (noster, meus) 

(groep 17c); proprio (…) nostro (groep 8c); dominus comes et nos (groep 16a);447 felicis 

memorie (groep 5b);  tam in temporalibus quam in spiritualibus (groep 18k) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

19671 1233-99-99 Johanna HO – CP St-Sauveur – St-

Pieterskapittel  

-> komt reeds voor in groep 15a 

19903 1234-06-11 (a.q.) Johanna AB – AB – HO Nieuwenbos – Bijloke – 

Bijloke (Gent) 

-> DISP: inchoare (groep 16a); inchoari fecimus (groep 16b) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

31155 1235-05-99 Johanna CP – PO – PO St-Donaas – St-Kruis – 

dominicanen (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 10e 

21859 1242-06-99 Johanna HO – AB – AB Bijloke – St-

Elisabethbegijnhof – Bijloke (Gent) 

-> DISP: inchoare (groep 16a); dominus comes et nos (groep 16a); religiosae mulieres 

(groep 22d); usus (…) pauperum (groep 24b) 

-> PROT: in robur igitur et memoriam predictorum (COR) (groep 5a); (presentes litteras) 

scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); in memoriam (...) predictorum + feci(mus) roborari (COR) (groep 4b) 

27139 1242-11-99 Johanna AB – AB Bijloke – St-

Elisabethbegijnhof (Gent) 

-> DISP: inchoare (groep 16a); inchoari fecimus (groep 16b); nostris propriis manibus 

(inchoavimus) (groep 15a); (esse) specialiter obligati (groep 8c); religiosae mulieres 

(groep 22d) 

-> PROT: salutem et amorem (SAL) (groep 12b) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) 

                                                        

 

 
447 Cf. hoger, waar de selectie dominus comes et nos is toegelicht.  
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27141 1243-99-99 Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> DISP: inchoare (groep 16a); inchoari fecimus (groep 16b); usus (…) pauperum (groep 

24b); ad provisionem (groep 16a);448 cum omnibus ad ipsum pertinentibus (groep 5b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

 

Groep 16b: inchoari fecimus 

De passieve vorm van inchoare, in deze groep weergegeven met het hulpwerkwoord facere 

(selectie inchoari fecimus), verschijnt eveneens tussen 1228 en 1243 exclusief in acht grafelijke 

oorkonden van gravin Johanna en/of graaf Ferrand die alle verband houden met de abdij en het 

hospitaal van de Bijloke, en met de abdij van Ten Bos.449 In vier gevallen is inchoari fecimus 

in een doublure-constructie gebruikt met inchoavimus. Alle acht de oorkonden bevatten 

voldoende karakteristieke dictaatelementen om ze te identificeren als het werk van een 

redacteur in dienst van de kanselarij.  

 

DiBe ID  Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

18371 1228-10-28 (a.q.) Ferrand en Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> DISP: inchoari fecimus (groep 16b) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR+ NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

18406 1229-04-14 (a.q.) Ferrand en Johanna AB – AB – HO Bijloke –

Dominicanen (Gent)–Bijloke 

-> komt reeds voor in groep 5b 

27015 1229-05-99 Johanna AB–HO–AB–EP Bijloke – Bijloke  

–  Nieuwenbos (Gent) – Utrecht 

-> komt reeds voor in groep 8c en 15a 

                                                        

 

 
448 Bij schenkingen gebeurt het regelmatig dat in de oorkonde meteen ook de bestemming van de gift wordt 

gespecificeerd. Ad provisionem (selectie ad provisionem, ‘om te voorzien in’) is één van de manieren waarop dit 

kan zijn verwoord. Deze bepaling verschijnt tussen 1211 en 1243 in acht oorkonden, waarvan er drie afkomstig 

zijn van gravin Johanna en één op naam staat van kanselier Willem de Capella (1211). Van twee akten van Johanna 

(dd. 1227 en 1243) is de redactionele kanselarijherkomst aantoonbaar (zie ook determinatiegroep 22c). Andere 

‘bestemmings’-formuleringen die karakteristiek zijn voor de grafelijke oorkonden komen aan bod in 

determinatiegroep 24.  
449 In één van deze akten richt gravin Johanna zich tot de bisschop van Utrecht en vraagt zij hem de abdij en het 

hospitaal van de Bijloke en de abdij van Nieuwenbos in bescherming te willen nemen (DiBe ID 27015 dd. 1229).  
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27029 1233-11-99 Johanna AB – AB – XX Nieuwenbos – Bijloke 

(Gent) – grafelijke baljuws 

-> komt reeds voor in groep 15a 

25719 1233-11-99 Johanna HO –AB Bijloke – Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 16a 

19903 1234-06-11 (a.q.) Johanna AB – AB – HO Nieuwenbos – Bijloke –

Bijloke  

-> komt reeds voor in groep 16a 

27139 1242-11-99 Johanna AB – AB Bijloke – St-

Elisabethbegijnhof (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 16a 

27141 1243-99-99 Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 16a 

 

Groep 16c: fundare 

In tegenstelling tot inchoare, dat pas ingang vond vanaf de late jaren 1220, was het werkwoord 

fundare (selectie fundavi*) reeds in gebruik in de kanselarij van Boudewijn VI/IX.450 Dat men 

zich in de kanselarij rond de eeuwwisseling van fundare niet enkel in kanselarijstukken voor 

Vlaanderen maar ook in deze voor Henegouwen heeft bediend, bewijst de akte van Boudewijn 

VI/IX voor de abdij van St-Denis-en-Broqueroie (1197), waarvan het kanselarijdictaat reeds in 

de vorige groepen 4a en 7c is beredeneerd. Het stichtingswerkwoord is tussen 1197 en 1244 

algemener bekend dan het werkwoord inchoare (in totaal 38 maal), maar blijft in verhouding 

toch het meest intensief toegepast in de akten van de graven en gravinnen van Vlaanderen en 

Henegouwen (23 maal). Ook na 1244 is het werkwoord zeer dominant aanwezig in de 

oorkonden van gravin Margareta voor de abdij van Flines en voor het hospitaal van Seclin, twee 

instellingen die door haar zijn gesticht.451 Naast de twee kanselarijoorkonden van graaf 

Boudewijn VI/IX komen nog 17 van de 23 grafelijke oorkonden uit het selectieoverzicht in 

aanmerking voor de titel van kanselarijcreatie.  

 

 

 

 

 

                                                        

 

 
450 PREVENIER, De Oorkonden, nr. 197 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor de grafelijke kapel van Kortrijk en nr. 

286 dd. 1205 voor de Franse koning Filips Augustus. Beide documenten zijn redactionele kanselarijoorkonden.  
451 E. HAUTCOEUR, Cartulaire de l’abbaye de Flines (Lille: 1873), pp. v-vi;  JORDAN, Women, Power and Religious 

Patronage, p. 63; TH. LEURIDAN, Histoire de Seclin (Roubaix: Reboux, 1906), 3: Cartulaire de l’hôpital Notre-

Dame, p. 9.  
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DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

2938 1197-99-99 Boudewijn VI/IX AB St-Denis-en-

Broqueroie 

-> komt reeds voor in groep 4a, 7c 

13194 (Pr. 197) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX PO grafelijke kapel 

(Kortrijk) 

13738 (Pr. 286) 1205-03-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX RE Filips August  

28165 1228-08-99 Ferrand en Johanna AB Marquette 

-> komt reeds voor in groep 10a, 10e, 10f 

28166 1228-08-99 Ferrand en Johanna AB Marquette 

-> DISP: fundare (groep 16c); in festo Beati Martini (groep 26a)  

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 2) 

28179 1230-03-22 (n.s.) Ferrand en Johanna XX – (AB)  Egidius, miles, 

en Sarra, DO de Quesnoy-sur-Deûle – (Marquette) 

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b, 7b 

18523 1230-03-99 (n.s.) Ferrand en Johanna AB – EP  Marquette – 

Walter van Marvis (Doornik) 

-> komt reeds voor in groep 11a 

28185 1230-99-99 Ferrand en Johanna AB Marquette 

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b, 7b, 11a 

28187 1231-03-99 (n.s.) Ferrand en Johanna AB Marquette 

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b 

18967 1231-03-99 Ferrand XX – AB testament van 

Ferrand – Marquette 

-> komt reeds voor in groep 5b  

28189 1231-06-99 Ferrand AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b 

28190 1231-06-99 Ferrand AB Marquette 

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b 

28192 1231-99-99 Ferrand en Johanna AB Marquette 

-> komt reeds voor in groep 5b 

19640 1233-11-99 Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 3 
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28297452 1233-11-99 Johanna AB Marquette  

-> DISP: fundare (groep 16c); mando (…) volens (groep 10a) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) 

28298 1233-12-99 Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 1a, 7b 

28218 1236-05-99 Johanna AB Marquette  

-> DISP: fundare (groep 16c); religiosae mulieres (groep 22d); felicis memorie (groep 5b) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

28220 1236-09-99 Johanna AB Marquette  

-> DISP: fundare (groep 16c); integre et libere (groep 1a); de propria hereditate (mea, 

sua) (groep 2); (de) paratis (...) redditibus (groep 10e); restaurare (groep 11b); karissimus 

(groep 22e) 

-> PROT: / 

30650 1242-02-99 (n.s.) Thomas en Johanna AB Hemelsdale 

-> komt reeds voor in groep 10c, 10e, 13a 

 

 

 

Groep 17: De graaf en gravin, de grafelijke macht, het grafelijke territorium 

Emotioneel geladen adjectieven die sympathie en affectie tussen het grafelijke echtpaar 

oproepen, gegevens over de persoonlijke reisagenda van de graaf, bepalingen die een tijdelijke 

machtsoverdracht suggereren, ... Enkel een kanselarijmedewerker die ambtshalve vertoefde in 

de onmiddellijke entourage en binnen de intieme kring van de graaf en gravin kon zich 

veroorloven ze in zijn oorkondeteksten op te nemen. Meer nog, anders dan het geval was bij 

een dictator uit een destinatarismilieu, kon hij zich psychologisch vereenzelvigen met de 

persoon van de graaf of gravin, en zijn meester(es) als het ware soms zelf aan het woord laten.453 

In deze context is het dan ook niet verwonderlijk dat de meeste woordgroepen en formuleringen 

die binnen groep 17 het uitgangspunt vormen van een afzonderlijke determinatiegroep exclusief 

                                                        

 

 
452 Omdat deze akte een mandament is, voldoet ze in principe met één karakteristiek dictaatelement al aan de 

voorwaarden om haar redactie in de kanselarij te plaatsen.  
453 Walter Prevenier brengt dit beeld treffend onder woorden als ‘de ambtenaar in de perfecte rol van ‘his master’s 

voice’’. Het was vooral het adjectief ‘carissimus’ dat hem tot dit besluit bracht. Bij zijn vergelijkende statistische 

woordanalyse tussen grafelijke oorkonden voor de abdij van Ninove geredigeerd in de kanselarij, en deze opgesteld 

in de omgeving van de destinataris, bleek het bijvoeglijke naamwoord geen enkele maal op te treden in de 

destinatarisstukken, maar des te meer voor te komen in de kanselarijakten. Voor deze volledige vergelijkende 

oefening in woordstatistiek, zie Prevenier, De oorkonden, I, 279-299. Zie ook Prevenier, ‘La chancellerie dans le 

cadre européen’, 43-44 en ‘Woordstatistiek’, 295.  
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of uiterst dominant aanwezig zijn in de grafelijke oorkonden, en dat meer dan de helft van de 

grafelijke akten waarin ze te zien zijn op basis van hun dictaateigenschappen ook daadwerkelijk 

als kanselarijproducten kunnen worden beschouwd.  

Groep 17a: tan(m)quam domina terre, tan(m)quam domina superior, sicut domina terre 

Het expliciteren van de grafelijke macht van Johanna als tan(m)quam domina terre/superior en 

sicut domina terre doet zich vooral voor tijdens periodes waarin zij alleen regeerde, hetzij als 

weduwe (1233-1237), hetzij tijdens de lange Parijse gevangenschap van haar echtgenoot 

Ferrand na de nederlaag bij Bouvines (1214-1227). Hoewel Johanna nochtans de iure haar 

vader Boudewijn VI/IX in Vlaanderen en Henegouwen was opgevolgd, blijkt tijdens haar 

alleenregeringen duidelijk een grotere behoefte om haar geërfde autoriteit extra te benadrukken. 

Tegelijk refereert het woord domina in deze uitdrukkingen ook aan de opportuniteit voor 

Johanna om met een macht gelijkwaardig aan die van een man (tan(m)quam, dominus) het 

beleid te voeren over haar gebieden.454  

Tan(m)quam domina terre (selectie ta* domina terre) verschijnt tijdens de bestudeerde 

periode vanaf 1218 18 maal, waarvan 16 maal in een oorkonde op naam van gravin Johanna. 

In de overige twee niet-grafelijke oorkonden uit de selectielijst slaat de formulering wel telkens 

op de gravin.455 Tan(m)quam domina superior (selectie ta* domina superior) komt exclusief 

voor in zes oorkonden afkomstig van een lid van de grafelijke familie. Vier staan er op naam 

van gravin Johanna en situeren zich in 1221 en tussen 1234 en 1236, twee vermelden haar zus 

Margareta in de intitulatio.456 Sicut domina terre ten slotte is exclusief te zien in twee oorkonden 

van Johanna uit respectievelijk 1221 en 1238. Van de 22 akten waarin één van bovenstaande 

zinsneden is opgenomen, kunnen er 12 met vrij grote zekerheid in de kanselarij worden 

gesitueerd, en worden er aan het eind van dit hoofdstuk nog drie toegelicht als ‘vermoedelijk 

kanselarijstuk’.457 

 

 

                                                        

 

 
454 De formulering tan(m)quam domina terre/superior is één van de voorbeelden die aantonen dat het expliciteren 

van de grafelijke macht van Johanna als vrouwelijke heerseres tegelijk ook haar machtsbeperking illustreert, 

wanneer wordt bekeken op welk tijdstip ze in haar oorkonden verschijnt, en wanneer wordt rekening gehouden 

met het feit of haar echtgenoot op dat ogenblik al dan niet aanwezig was in de graafschappen. Zie Paragraaf 3.5.3 

in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 150-155.  
455 DiBe ID 31516 dd. 1235 van Hillinus, heer van Armentières, voor de St-Niklaasparochie in Diksmuide en DiBe 

ID 20220 dd. 1236 van Hugo Zoba en zijn echtgenote Helwidis voor het O.L.V.-kapittel van Kortrijk. 
456 DiBe ID 20388 dd. 1236 en DiBe ID 20390 van domina Margareta voor de abdij van Flines. Inhoudelijk 

handelen deze oorkonden over haar allodia, vandaar dat ze in deze akten is voorgesteld als domina superior over 

haar eigen gebieden. 
457 Namelijk DiBe ID 27532 dd. 1224 van Johanna voor haar klerk Walter van Kortrijk (groep 30a), DiBe ID 

28213 dd. 1235 (groep 30b) en DiBe ID 28228 dd. 1238 (n.s.) (groep 30a) van Johanna voor het Marquetteklooster 

in Rijsel.  
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DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

26217 1218-02-26 (n.s.) Johanna AB Oudenburg  

-> DISP: tan(m)quam domina terre (groep 17a); dilectus meus (groep 10a); dilectus et 

fidelis (meus) (groep 22a); fidelis meus (groep 1a)  

-> PROT: testes dilecti et fideles mei (GET) (groep 11c); testium (…) subscriptione 

interfu(-it, -erunt) (COR) (groep 10e); (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli 

mei appensione (...) munitam (COR) (groep 1a) 

26224 1221-01-04 (n.s.) Johanna AB – XX Oudenburg – Johannes 

Cardon 

-> DISP: sicut domina terre (groep 17a); faciam (…) observari (groep 17a)458; fidelis meus 

(groep 1a)  

-> PROT: testium (…) subscriptione interfu(-it, -erunt) (COR) (groep 10e); (presentem) 

paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) munitam (COR) (groep 1a) 

26226 1221-03-31 (a.q.) Johanna AB St-Andries (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 3 

25261 1230-05-99 Johanna AB Reims (St-Nicaise) 

-> komt reeds voor in groep 5a, 6c, 8a, 11a 

19295 1232-07-18 Johanna XX Brugge (Vrije) 

-> komt reeds voor in groep 10d, 10e, 13b 

19787 1234-05-99 Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 11a, 15b 

                                                        

 

 
458 De werkwoordgroep faciam (...) observari (selectie faciam [5] observari), een variant van de in de kanselarij 

gebruikte sanctio-belofteclausules teneri garandire (groep 8b) en garandizare (groep 8a), verschijnt tussen 1198 

en 1235 in 12 akten, waarvan zes grafelijke, en was reeds van toepassing in de kanselarij van graaf Boudewijn 

VI/IX. Prevenier, De oorkonden, nr. 91 dd. 1198 van Maria van Champagne voor de stad St-Omaars en nr. 1235 

dd. 1200 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van St-Augustusijn in Terwaan. Een derde oorkonde op naam van 

graaf Boudewijn VI/IX voor de abdij van Lobbes (DiBe ID 13061 dd. 1201) kwam niet in aanmerking voor een 

determinatie als kanselarijstuk. Verder laat de selectielijst nog drie akten zien op naam van gravin Johanna. Eén 

van hen voldoet aan de dictaateisen en kan daarom in de kanselarij worden gesitueerd (groep 17a), een andere akte 

van haar komt in groep 30a als vermoedelijk kanselarijstuk aan bod (DiBe ID 27532 dd. 1224 van Johanna voor 

haar klerk Walter van Kortrijk). De derde akte van Johanna voor de proost van Dowaai (DiBe ID 19932 dd. 1235 

(n.s.)) vertoont slechts twee karakteristieke dictaateigenschappen, en kan bijgevolg zelfs niet als vermoedelijk 

kanselarijproduct worden weerhouden.  
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19791 1234-05-99 Johanna XX – CP Halluin (kapelnij) – St-Pieters 

(Rijsel) 

-> DISP: tan(m)quam domina terre (groep 17a); in presentia (…) hominum nostrorum 

(groep 2) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

27033 1235-03-99 (n.s.) Johanna HO Oudenaarde  

-> DISP: tan(m)quam domina terre (groep 17a); collationem (...) bonariorum (terre) 

(groep 17a)459; presentium testimonio litterarum (groep 23a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

20221 1236-02-10 (n.s.) Johanna CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> DISP: tan(m)quam domina superior (groep 17a); proxime (...) venturo (groep 11b); 

omnia bona sua (groep 11b); restaurare (groep 11b) 

-> PROT: / 

21897 1242-08-99 Johanna AB – AB St-Elisabethbegijnhof – St-

Baafs (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 13a 

27056 1243-07-99 Johanna UR – HO Oudenaarde – Oudenaarde  

-> DISP: tan(m)quam domina terre (groep 17a); (dum, qui) profectus (esset) in 

Sabaudiam/Angliam (groep 17e); pro voluntate nostra in tota terra nostra (groep 13b); 

plenarie potestate (…) concessa (groep 4b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a) 

                                                        

 

 
459 Een gebundelde schenking van onroerende goederen wordt tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw 

regelmatig omschreven met het woord collatio, in combinatie met de vermelding van het aantal bunders (bonaria) 

en het soort land (wastine, mori, of gewoon als terre). De woorden komen tussen 1212 en 1244 samen voor in 34 

oorkonden (selecties collatio* + bonar*), waarvan slechts vier grafelijke akten. Hun representatie als één 

woordgroep collationem (getal) bonariorum (terre, wastine, mori) (selectie collationem [5] bonariorum) 

daarentegen is uniek voor drie grafelijke oorkonden die tussen 1227 en 1240 zijn uitgevaardigd (DiBe ID 27014 

dd. 1227 van Ferrand voor de abdij van Nieuwenbos, DiBe ID 27033 dd. 1235 van Johanna voor het hospitaal van 

Oudenaarde en DiBe ID 21408 dd. 1240 van Thomas en Johanna voor de abdij van Salzinnes). Van de eerste twee 

oorkonden valt te onderbouwen dat ze in de kanselarij zijn geredigeerd, hun karakteristieke dictaatcomponenten 

worden hier (groep 17a) en in determinatiegroep 19a uiteengezet. De derde oorkonde voor de abdij van Salzinnes 

vertoont naast de woordgroep collationem (getal) bonariorum (terre, wastine, mori) verder geen betekenisvolle 

dictaateigenschappen en valt dus buiten de bakens van dit onderzoeksluik.  
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22384 1244-06-99 Thomas en Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 5a, 8a, 8d 

 

Groep 17b: per totam terram meam 

De geografische omschrijving per totam terram meam is hoofdzakelijk te zien in oorkonden 

voor religieuze instellingen waarin hen een tol- of andere belastingsvrijstelling wordt toegekend 

die van kracht is binnen het volledige machtsgebied van de oorkonder. De selectie per totam 

terram meam is tussen 1195 en 1243 in totaal 27 maal toegepast, waarvan 13 maal in een 

grafelijke akte. De formulering is vooral karakteristiek voor de grafelijke kanselarij onder 

Boudewijn VI/IX. Liefst acht van de negen ‘Vlaamse’ grafelijke oorkonden van Boudewijn 

VI/IX waarin deze formulering is opgenomen zijn reeds door Walter Prevenier als 

kanselarijstukken geïdentificeerd.460 Van de negende oorkonde voor de abdij van Cîteaux is 

vastgesteld dat ze in de omgeving van de destinataris is ontstaan,461 maar dit vormt op zich geen 

gewichtig tegenbewijs bij het determineren van de overige grafelijke oorkonden uit de lijst. In 

het gehele selectieoverzicht is deze abdij namelijk slechts één maal als destinataris, en geen 

enkele maal als oorkondende instantie te zien. Verder daagt per totam terram meam nog op in 

twee oorkonden van Boudewijn VI/IX voor een Henegouwse abdij, en in twee akten van gravin 

Johanna uit 1233 en 1243. Ook deze vier oorkonden mogen op basis van hun 

dictaateigenschappen aan de lijst van grafelijke kanselarijstukken worden toegevoegd.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

330 (Prev. 41)  1195-12-17 (a.q.)  Boudewijn VI/IX AB Loos 

2829 1196-05-99 Boudewijn VI/IX AB Cambron 

-> DISP: per totam terram meam (groep 17b); que pertinent ad proprios usus (suos) 

(groep 8c); karissimus (groep 22e) 

-> PROT: (Ut autem hoc) ratum et stabile (per)maneat, (…) presentem paginam (…) 

contuli(mus) sigilli (mei, nostri) appensione munitam (COR) (groep 17b)462 

                                                        

 

 
460 Prevenier, De oorkonden, nr. 41 dd. 1195 voor de abdij van Loos, nr. 99 en 101 dd. 1199 voor de abdijen van 

Signy en van Fervaques, nr. 142 dd.1200 voor de abdij van Vauclair, nr. 167 dd. 1201 voor de abdij van Fontevrault 

en nrs. 202, 204 en 245 dd. 1202, respectievelijk bestemd voor de Orde van Prémontré, voor de abdij van Thenailles 

en voor de abdij van Clairvaux.  
461 Prevenier, De oorkonden, nr. 246 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Cîteaux. 
462 De ‘volledige’ corroboratio-formule (Ut autem hoc) ratum et stabile (per)maneat, (…) presentem paginam (…) 

contuli(mus) sigilli (mei, nostri) appensione munitam (selecties ratum [5] stabile + paginam [5] munitam) is tussen 

1202 en 1208 exclusief aangewend in acht oorkonden van Boudewijn VI/IX en in een oorkonde van de regent 

Filips van Namen. Zeven van de acht grafelijke akten voor Vlaanderen zijn reeds toegewezen aan de grafelijke 

kanselarij. Prevenier, De oorkonden, nr. 101 dd. 1199 voor de abdij van Fervaques, nr. 135 dd. 1200 voor de abdij 

van St-Augustusin in Terwaan, nr. 140 dd. 1200 voor de stad Brugge, nr. 198 dd. 1202 voor de grafelijke kapel in 

Kortrijk, nr. 202 dd. 1202 voor de Premonstratenzer orde, nr. 203 dd. 1202 voor Thomas Ploitel, burger van St-
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372 (Prev. 99)  1199-01-99 Boudewijn VI/IX AB Signy 

374 (Prev. 101)  1199-03-99 Boudewijn VI/IX AB Fervaques 

414 (Prev. 142)  1200-09-02 Boudewijn VI/IX AB Vauclair 

13079 (Prev. 167)  1201-11-12 Boudewijn VI/IX AB Fontevrault 

13192 1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Bonne-Espérance 

-> DISP: per totam terram meam (groep 17b); que pertinent ad proprios usus (suos) 

(groep 8c); (de, cum) omnibus rebus suis (groep 17b);463 pro salute anime mee (groep 18c) 

-> PROT: sigillo meo roborari decrevi (COR) (groep 2) 

13193 (Prev. 202)  1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Premonstratenzer Orde 

25144 (Prev. 204)  1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Thenailes 

25174 (Prev. 245)  1202-04-30 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Clairvaux 

19645 1233-11-99 Johanna AB Vaucelles 

-> komt reeds voor in groep 8c, 12a 

22062 1243-05-99 Johanna AB Loos 

-> komt reeds voor in groep 8c, 12a 

 

 

 

                                                        

 

 
Omaars, nr. 204 dd. 1202 voor de abdij van Thenailles. De dictaateigenschappen van de akte van Boudewijn VI/IX 

voor de abdij van Cambron, hier in groep 17b weergegeven, tonen aan dat ook dit stuk zijn redactionele vorm heeft 

gekregen in de kanselarij. Bovendien blijkt uit het selectieoverzicht van (Ut autem hoc) ratum et stabile 

(per)maneat (...) dat deze corroboratio in akten voor beide grafelijke domeinen werd ingezet, en dus als een 

‘centraal’ kanselarijprotocol mag worden aanzien.   
463 De manier om het geheel aan rechten, bezittingen of (handels)goederen van een persoon of instelling te 

omschrijven als (de, cum) omnibus rebus suis is zeer gebruikelijk in de kanselarij van Boudewijn VI/IX. De 

woordgroep verschijnt tussen 1197 en 1237 tien op de 24 maal in een grafelijke akte, maar acht daarvan hebben 

graaf Boudewijn VI/IX als oorkonder. Zes van de acht akten voor Vlaanderen zijn reeds erkend als 

kanselarijstukken, een akte voor Henegouwen (DiBe ID 13192 dd. 1202 voor de abdij van Bonne-Espérance) mag 

blijkens haar dictaatkenmerken (zie groep 17b) in dezelfde omgeving worden gelokaliseerd, en van één oorkonde 

werd de redactie aan het scriptorium van de abdij van Cîteaux toegewezen. Voor de door Walter Prevenier 

geïdentificeerde kanselarijstukken van Boudewijn VI/IX, zie Prevenier, De oorkonden, nr. 69 dd. 1197 voor de 

abdij van Canterbury, nr. 98 en nr. 99 dd. 1199 voor de abdij van Signy, nr. 167 dd. 1201 voor de abdij van 

Fontevrault, nr. 202 dd. 1202 voor de Premonstratenzer orde en nr. 204 dd. 1202 voor de abdij van Thenailles. 

Voor het destinatarisstuk op naam van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Cîteaux (1202), zie Prevenier, De 

oorkonden, nr. 246. Verder in het resultatenoverzicht van de selectie omnibus rebus suis bevinden zich nog een 

akte van gravin Johanna (DiBe ID 29095 dd. 1212 voor de abdij van Ter Doest) en een stuk op naam van graaf 

Ferrand (DiBe ID 19567 dd. 1233 voor de abdij van Ten Duinen). Beide documenten laten in hun dictaat net 

onvoldoende vormelijke componenten zien die met de hoogste frequentie voorkomen in de oorkonden van de 

graven van Vlaanderen en Henegouwen, en kunnen bijgevolg slechts als vermoedelijke kanselarijstukken worden 

behandeld (zie groep 29 en groep 30 e). 
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Groep 17c: (illustris et) karissimus dominus (et, ac) maritus (meus, noster) 

De voorstelling van een (grafelijke) echtgenoot als (illustris et) karissimus dominus (et, ac) 

maritus (meus, noster) (selectie karissim* domin* + marit* en carissim* domin* + marit*) is 

zeer typisch voor de grafelijke oorkonden tijdens de periode 1191-1244, in het bijzonder in deze 

waarin gravin Johanna het over haar respectievelijke echtgenoten Ferrand van Portugal en 

Thomas van Savoie heeft. Beide selecties met de spellingsvarianten karissimus/carissimus 

leverden samen 22 oorkonden op, waarvan er tussen 1220 en 1244 19 zijn afgekondigd door 

gravin Johanna.464 Een kanselarijoorkonde uit 1194 van gravin Margareta van de Elzas voor de 

abdij van Loos465 echter leert dat de expressie reeds veel vroeger in de grafelijke kanselarij was 

gekend, maar er pas vanaf 1220 terug werd herontdekt of geherwaardeerd. Een akte uit 1198 

van koningin Mathilde voor de abdij van St-Bertijns ten slotte werd als destinatarisstuk 

gecatalogeerd, maar kan door haar geïsoleerd optreden in de selectielijst verder worden 

genegeerd. 466  

Naast het redactionele kanselarijstuk van gravin Margareta voor de abdij van Loos worden 

hierna nog 16 oorkonden van gravin Johanna, wier dictaat voldoet aan het profiel van een 

redactioneel kanselarijstuk, besproken.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

317 (Prev. 15) 1194-11-15 (a.q.) Margareta AB Loos 

26757467 1226-12-20  Johanna DO Raas VI van Gavere 

-> DISP: (illustris et) karissimus dominus (et, ac) maritus (meus, noster) (groep 17c) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d); dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -is) 

(ADR) (groep 12a) 

19579 1233-08-99 Johanna   HO St-Jan (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 10g 

27028 1233-09-99  Johanna   HO Oudenaarde  

-> komt reeds voor in groep 10g 

19605 1233-09-99  Johanna   HO St-Catharina (Ieper) 

-> komt reeds voor in groep 10g, 16a 

19604 1233-09-99  Johanna HO Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 10g, 16a 

28295 1233-11-12  Johanna UR – AB Mardyck – Marquette  

-> komt reeds voor in groep 10d 

                                                        

 

 
 
465 Prevenier, De oorkonden, nr. 15 dd. 1194 van Margareta van de Elzas voor de abdij van Loos. 
466 Prevenier, De oorkonden, nr. 85 dd. 1198 van koningin Mathilde voor de abdij van St-Bertijns (St-Omaars). 

Het is de enige maal dat deze abdij in het resultatenoverzicht te zien is.  
467 Gezien deze akte een mandament is, hoeft ze in principe slechts één karakteristiek dictaatelement te bevatten 

om haar redactie in de kanselarij te kunnen situeren.  
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25719 1233-11-99 Johanna   HO – AB Bijloke – Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 16a, 16b  

28298 1233-12-99  Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 1a, 7b, 16c 

19658 1233-12-99  Johanna   HO leprozerie St-Sauveur (Rijsel) 

-> komt reeds voor in groep 10g 

19788 1234-05-99  Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 1, 3 

19831 1234-08-99  Johanna AB Zoetendale (Maldegem) 

-> komt reeds voor in groep 10f 

20030  1235-05-99 Johanna UR Rijsel 

-> komt reeds voor in groep 4b, 13b, 14a, 14b 

27034 1235-10-99 Johanna   AB Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 5b, 10c 

27049 1241-06-11 Johanna AB – XX St-Andries (Brugge) – Renier 

van Klemskerke, baljuw van Brugge 

-> komt reeds voor in groep 12b, 13a    

25749 1242-04-19 (a.q.) Johanna AB – HO Bijloke – Bijloke (Gent) 

-> DISP: (illustris et) karissimus dominus (et, ac) maritus (meus, noster) (groep 17c); 

(posse) suboriri materia questionis (groep 4b); usus (…) pauperum (groep 24b)  

-> PROT: in robur igitur et memoriam predictorum (COR) (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

22066 1243-05-99 Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 5a 

 

Groep 17d: karissima uxor (mea, nostra) 

Bij de bespreking van de eerste determinatiegroepen van dit dictaatonderzoek werd reeds een 

paragraaf gewijd aan enkele typische kanselarijgebruiken om te verwijzen naar de gravin als 

echtgenote van de graaf.468 Het uitgangspunt van determinatiegroep 17d ligt in het verlengde 

daarvan. De voorstelling van de gemalin van de oorkonder als karissima uxor (mea, nostra) 

(selectie karissim* uxor*) blijkt immers net zo karakteristiek voor de grafelijke oorkonden. Op 

de 30 maal dat de woordgroep tussen 1202 en 1243 is gehanteerd, geschiedde dit 19 maal in 

een oorkonde afkomstig van graaf Boudewijn VI/IX (8 maal), van graaf Ferrand (10 maal) of 

graaf Thomas (1 maal).  Het dictaat van zes ‘Vlaamse’ akten van Boudewijn VI/IX werd reeds 

in de administratieve cel van de oorkonder gesitueerd en toont aan dat de formulering er rond 

                                                        

 

 
468 Zie karissima consors mea (groep 1a), illustris consors mea (groep 1a) en dilecta coniunx mea (groep 2). 



163 

 

1200 reeds in gebruik was.469  Verder mogen nog twee akten van Boudewijn VI/IX voor 

Henegouwen en nog eens zes uit de regeringsperiode van gravin Johanna aan deze groep van 

kanselarijredacties worden toegevoegd. De kanselarijdictaten waarin karissima uxor mea is 

opgenomen tonen enerzijds aan dat de woordcombinatie tot het ‘centrale’ kanselarijarsenaal 

mag worden gerekend omdat ze ten tijde van Boudewijn VI/IX voor beide graafschappen is 

aangewend, en leveren anderzijds het bewijs dat de formulering in de grafelijke kanselarij 

doorlopend is gebruikt tijdens de daaropvolgende regering van gravin Johanna. Het laatste 

besluit is evenwel enkel aantoonbaar voor Vlaanderen. Ten slotte is het opmerkelijk dat vijf 

niet-grafelijke oorkonden uit het resultatenoverzicht afkomstig zijn van uiteenlopende lokale 

leenheren maar alle zijn gericht aan het St-Donaaskapittel in Brugge. Hun onderlinge 

vormelijke verwantschappen, waaronder enkele die tevens opduiken in de kanselarijoorkonden 

die tot hier toe zijn geïdentificeerd, sterken het vermoeden dat ook deze akten 

hoogstwaarschijnlijk door een kanselarijmedewerker zijn opgesteld.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

2829 1196-05-99 Boudewijn VI/IX AB Cambron 

3060 1198-99-99 Boudewijn VI/IX CP Soignies 

-> DISP: karissima uxor (mea, nostra) (groep 17d); pro animabus nostris (groep 18g)  

-> PROT470: scripti (...) annotatione (COR) (groep 2); sigilli mei (...) appositione (...) 

volui (...) confirmari (COR) (groep 1b) 

388 (Prev. 117) 1199-12-04 (a.q.) Boudewijn VI/IX PO Kortrijk (grafelijke 

kapel) 

392 (Prev. 119) 1199-12-04 Boudewijn VI/IX en  

  Maria v Champagne PO Kortrijk (grafelijke 

kapel) 

                                                        

 

 
469 Prevenier, De oorkonden, nr. 112 dd. 1199 voor Raoul van Passendale, nr. 117 en nr. 119 dd. 1199 voor de 

grafelijke kapel in Kortrijk, nr. 141 dd. 1200 voor de O.L.V.-kapel van Aire, nr. 202 dd. 1202 voor de 

Premonstratenzer orde en nr. 226 dd. 1202 voor kanselier Geraard van de Elzas.    
470 Deze oorkonde van Boudewijn VI/IX voor het kapittel van Soignies bezit de voor de grafelijke oorkonden 

ongebruikelijke invocatio-formule In nomine domini nostri Jhesu christi. Nader onderzoek van deze 

protocolformule echter wijst uit dat ze geen risico inhoudt voor de determinatie van DiBe ID 3060 als 

kanselarijstuk. Deze oorkonde is binnen het Thesaurus Diplomaticus/Diplomata Belgica-corpus namelijk het enige 

document uit de periode 1191-1244 waarin deze invocatio te zien is. Vóór 1190 komt ze wel negen maal voor, 

doch geen enkele maal in een oorkonde afkomstig van of bestemd voor het kapittel van Soignies. Hoe dan ook 

vertoont de grafelijke oorkonde voor Soignies het vereiste aantal karakteristieke dictaatelementen, waaronder een 

valideringsformule en een corroboratio-element die binnen de onderzoekstermini respectievelijk ‘exclusief’ (sigilli 

mei (...) appositione (...) volui (...) confirmari) en ‘met een zeer hoge frequentie’ (scripti (...) annotatione) zijn 

gehanteerd in de oorkonden van de graven van Vlaanderen en Henegouwen. Deze eigenschappen bevatten dan 

ook voldoende overtuigingskracht om niet langer terughoudend te zijn over de kanselarijherkomst van oorkonde 

DiBe ID 3060. 
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385 (Prev. 112) 1199-07-15 Boudewijn VI/IX XX Raoul v Passendale en 

echtgenote 

413 (Prev. 141) 1200-08-18 Boudewijn VI/IX PO O.L.V.-kapel van 

Aire 

13193 (Prev. 202)  1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Premonstratenzer 

Orde 

25172 (Pr. 226) 1202-04-14 (a.q.)  Boudewijn VI/IX XX Geraard van de Elzas 

(kanselier) 

25698 1227-12-99 Ferrand AB – AB – AB Nieuwenbos – Bijloke 

– Wittoc (Gent) 

-> DISP: karissima uxor (mea, nostra) (groep 17d); usus (…) pauperum (groep 24b) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

18347 1228-08-23 Ferrand AB Nonnenbosse 

-> DISP: karissima uxor (mea, nostra) (groep 17d); allecium (siccorum) (groep 1a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

18967 1231-03-99 (n.s.) Ferrand XX – AB testament v Ferrand – 

Marquette 

-> komt reeds voor in groep 5b, 16c 

28189 1231-06-99 Ferrand AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b, 16c 

28190 1231-06-99 Ferrand AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b, 16c 

27043 1239-08-09 Thomas AB – AB Cîteaux (orde v) – 

Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 15a  

 

Groep 17e: (dum, qui) profectus (esset) in Sabaudiam/Angliam 

In Paragraaf 2.2.2 werd reeds gewezen op de herhaaldelijke buitenlandse missies van graaf 

Thomas naar Savoie en naar Engeland.471 Tijdens zijn afwezigheden voerde gravin Johanna 

alleen het bewind over de graafschappen. Verscheidene van haar oorkonden uit de jaren 1240 

                                                        

 

 
471 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 55-56. 
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vermelden in dit verband niet enkel uitdrukkelijk de absentie van de graaf, maar expliciteren 

tevens dat hij tijdelijk de volledige macht aan zijn echtgenote had overgedragen.472 

De zinsnede (dum, qui) profectus (esset) in Sabaudiam/Angliam (selectie profectus [5] 

Sabaudiam en profectus [5] Angliam) is tijdens de jaren 1243-1244 exclusief toegepast in vijf 

grafelijke oorkonden van Johanna en in een akte afkomstig van haar zus Margareta. Aangezien 

een dictator uit een destinatarismilieu in principe niet op de hoogte kon zijn van de reisagenda 

van zijn (leen)heer, zou het logisch zijn dat al deze documenten in de entourage van de 

oorkonder zijn ontstaan. Deze ‘externe’ veronderstelling wordt vanuit het dictaatonderzoek 

bevestigd. Van vier oorkonden van Johanna of Margareta werden de vormeigenschappen reeds 

in één of meerdere voorgaande determinatiegroepen besproken, de akte van Johanna voor 

Bourbourg (1244) wordt hierna ontleed. Door het exclusief ‘grafelijke’ karakter van het 

uitgangspunt van deze groep voldoet ze met drie karakteristieke dictaatfragmenten reeds aan de 

criteria om haar dictaat als een intellectueel werkstuk van een kanselarijambtenaar te merken.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

22066 1243-05-99 Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 5a, 17c 

22065 1243-05-99 Margareta AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 4b 

27056 1243-07-99 Johanna UR – HO Oudenaarde – Oudenaarde  

-> komt reeds voor in groep 17a 

22138 1243-08-99 Johanna AB Hondschoote (Trinitariërs) 

-> komt reeds voor in groep 4b, 5c 

22145 1243-08-99 Johanna AB Orde v Cîteaux  

-> komt reeds voor in groep 13b 

22450 1244-09-07 Johanna AB Bourbourg 

-> DISP: (dum, qui) profectus (esset) in Sabaudiam/Angliam (groep 17e); ad utilitatem 

(groep 24a) 

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 4b) 

 

Groep 17f: vicem gerens potestativam 

Na het vertrek van graaf Boudewijn VI/IX in 1202 richting Oosten werd zijn echtgenote Maria 

van Champagne aangesteld om tot zijn terugkeer het tijdelijke regentschap te voeren over de 

                                                        

 

 
472 Zie hiervoor de reeds geanalyseerde uitdrukkingen en woordgroepen plenarie potestate (...) concessa (groep 

4b) en in plena et libera potestate (groep 10b), waarmee gravin Johanna is voorgesteld als lieutenante voor haar 

afwezige echtgenoot-consort graaf Thomas.  
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graafschappen. In Vlaanderen werd zij daarvoor bijgestaan door een college van baljuws, in 

Henegouwen lag het feitelijke bestuur in handen van Willem Thy-le-Château, natuurlijke zoon 

van graaf Boudewijn IV en oom van graaf Boudewijn VI/IX.473 Tussen 1203 en 1205 maken 

vijf oorkonden van Oom Willem expliciet melding van diens tijdelijke politieke leiderschap 

over Henegouwen met de woorden (in Hainoia, in comitatu Hainoensi) vicem gerens 

potestativam (selectie potestati* + geren* + vic*). Van drie van zijn akten is het gewettigd om 

ze op basis van hun dictaateigenschappen als kanselarijredacties te beschouwen. Doordat de 

formulering zich exclusief voordoet in de oorkonden van de Henegouwse regent geldt hier het 

criterium van minimum drie voor de grafelijke oorkonden karakteristieke dictaatelementen. 

Hoewel de overige twee akten474 van Oom Willem geen vormelijke bijzonderheden aan het 

licht brengen die een destinataristussenkomst suggereren, voeren ze desondanks te weinig 

argumenten aan om hun redactie eveneens aan de grafelijke kanselarij te linken.   

Tot slot is het vermeldenswaardig dat in vier van de vijf oorkonden uit het 

resultatenoverzicht, waaronder de drie akten die in deze groep zijn weerhouden als 

kanselarijdocument, Giselbert van Bergen optreedt als getuige. Aangezien de hierna vermelde 

stukken naast vicem gerens potestativam ook protocolformules bevattten die rond de 

eeuwwisseling vrijwel uitsluitend of toch zeer dominant aanwezig zijn in de grafelijke 

oorkonden voor Henegouwen,475 en aangezien sommige van deze akten reeds zijn gelokaliseerd 

in de kanselarij, mag worden aangenomen dat de drie oorkonden uit groep 17f, hierna 

kanselarijoorkonden genoemd, hoogstwaarschijnlijk intellectuele werkstukken zijn van 

Giselbert van Bergen.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

13673 1204-99-99 Oom Willem CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> DISP: vicem gerens potestativam (groep 17f) 

-> PROT: Ut autem hec (…) rata (…) observentur (COR) (groep 10e); peregrinaba(n)tur 

(DAT) (groep 17f)476 

                                                        

 

 
473 Over dit tijdelijke regentschapscollege, zie Hendrickx, ‘Het regentschap’, 380-381. Een biografisch overzicht 

van Oom Willem is voorzien in Dereck, ‘Guillaume l’Oncle’, 43-135. Zie ook De Paermentier, Schrift in dienst 

van de macht, I, 48-50.  
474 DiBe ID 13454 dd. 1203 en DiBe ID 13779 dd. 1205 voor de abdij van St-Denis-en-Broqueroie.  
475  Zie groep 10e voor duiding bij het protocol Ut autem hec (…) rata (…) observentur (COR) en groep 2 voor 

toelichting bij de valideringsformule (scripto et) sigilli mei confirmari decrevi (COR). 
476 Tijdens de jaren 1203-1204, vlak na het vertrek van graaf Boudewijn VI/IX, wordt in de datatio van zes 

oorkonden, waarvan er één is uitgevaardigd door gravin Maria van Champagne, één afkomstig is van de abt van 

Crespin en vier op naam staan van Oom Willem, uitvoerig verwezen naar de kruistocht die Boudewijn VI/IX 

ondernam, en waarbij gravin Maria hem vanaf 1204 zou vergezellen. De manier waarop dit in de zes akten is 

verwoord varieert, maar eindigt telkens met de werkwoordsvorm peregrinaba(n)tur (selectie peregrinab*). 

Voorbeelden: Actum Montibus, anno Verbi incarnati M°CC° tertio, dum dominus comes Flandrie et Hainoie pro 

honore Domini nostri Jhesu Christi peregrinabatur (DiBe ID 13454 dd. 1203 van Oom Willem voor de abdij van 

St-Denis-en-Broqueroie), [...] dum princeps illustris Balduinus comes Flandrie et Hainoie et uxor eius Maria 
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13630 1204-99-99 Oom Willem AB Cambron 

-> DISP:  vicem gerens potestativam (groep 17f); in (perpetuam) elemosinam (...) 

conferendum (groep 1b) 

-> PROT: (scripto et) sigilli mei confirmari decrevi (COR) (groep 2); peregrinaba(n)tur 

(DAT) (groep 17f) 

13672 1204-99-99 Oom Willem CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> DISP: vicem gerens potestativam (groep 17f); in (perpetuam) elemosinam (...) 

conferendum (groep 1b) 

-> PROT: Ut autem hec (…) rata (…) observentur (COR) (groep 10e); peregrinaba(n)tur 

(DAT) (groep 17f) 

 

 

 

Groep 18: Motieven voor oorkonding — vroomheidsformules 

De manier waarop het motief voor de oorkonding is verkondigd, in het bijzonder wanneer dit 

motief religieus is geïnspireerd, is een dankbaar thema voor ‘verklikkers’ die de vocabulaire 

voorkeur van een kanselarijdictator aan het licht kunnen brengen. Vroomheidsmotieven, 

waarbij het zieleheil van de oorkonder en zijn voorgangers en/of nakomelingen aan een 

goddelijke instantie wordt afgedwongen, zijn tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw zeer 

courant en doen zich vooral voor in akten waarbij een religieuze of caritatieve instelling wordt 

begunstigd.  

Het inlassen van vrome expressies als motief voor de oorkonding vloeide echter niet enkel 

voort uit een religieuze overtuiging. Het vormde tevens een middel om de grafelijke wereldlijke 

macht, die werd verondersteld te zijn ontsproten aan een goddelijke macht, te benadrukken en 

legitimeren.477 Bovendien waren de talrijke schenkingen aan religieuze instellingen in ruil voor 

gebeden om het zieleheil van de schenker en zijn of haar voorgangers of nakomelingen voor de 

vorst een manier om zijn positie in het hiernamaals te verzekeren.478  

                                                        

 

 
comitissa ad succursum Terre sancte Iherosolimitane peregrinabantur (DiBe ID 13630 dd. 1204, groep 17f). Drie 

oorkonden van Oom Willem, verenigd in groep 17f, blijken ook nog andere protocolformules en dispositieve 

woordgroepen te bevatten die binnen het tijdsbestek van dit onderzoek kenmerkend zijn voor de grafelijke 

kanselarij, zoals reeds werd aangetoond in de vorige determinatiegroepen. Om deze reden mogen ze voortaan 

kanselarijoorkonden worden genoemd.  
477 Tock, ‘The Political Use of Piety’, 19-35. Tock onderzocht voornamelijk de invocatio, de intitulatio en de 

religieuze bedreigingsformules uit de sanctio, en kwam tot de conclusie dat onder de ‘lagere’ wereldlijke vorsten 

uit de regio Noord-Frankrijk en Neder-Lotharingen het vooral de graven van Vlaanderen waren die het zich konden 

permitteren om in hun oorkonden hun politieke macht te associëren met een goddelijke instantie. 
478 Erin Jordan spreekt in dit verband van ‘material investments in a spiritual future’ en ‘return on investment’. 

Jordan, Women, Power and Religious Patronage, 13 (citaten)-14, 89, 111-112. 
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Bij de bespreking van de voorgaande determinatiegroepen werden reeds een aantal 

kanselarijuitdrukkingen van vroomheid toegelicht.479 Na de argumentatie van de 

dictaateigenschappen van de grafelijke oorkonden gegroepeerd binnen deze achttiende 

themacluster mogen ook de elf devote expressies of formuleringen die hierna worden besproken 

als kanselarijfrasen worden geklasseerd.     

Groep 18a: cruce Domini signatus (...) iter peregrinationis proposuissem arripere 

De aankondiging van het vertrek van graaf Boudewijn VI/IX naar het Heilige Land wordt in 

1201 en 1202 in vijf grafelijke oorkonden stereotiep omschreven als cruce Domini signatus (...) 

iter peregrinationis proposuissem arripere (selectie Domini [5] signatus + peregrinationis [5] 

arrripere). Vermits deze uitdrukking exclusief voor de oorkonden van Boudewijn VI/IX is 

aangewend, is de aanwezigheid van twee andere karakteristieke dictaateigenschappen in wezen 

voldoende om de akten waarin ze voorkomen als kanselarijproducten te beoordelen. Vier van 

de vijf oorkonden van Boudewijn VI/IX komen hieraan tegemoet, een vijfde akte komt er één 

tekort en wordt daarom in groep 30e behandeld.480 Dat in drie van onderstaande oorkonden, 

namelijk de akten van Boudewijn VI/IX voor het kapittel van Ste-Waudru (DiBe ID 13098) en 

de leprozerie (DiBe ID 24728) in Bergen en deze voor het O.L.V.-kapittel in Kamerijk (DiBe 

ID 13180) een crux voorkomt houdt geen nadeel in, omdat ze geen Vlaamse bestemmeling 

hebben. In groep 2 is immers reeds aangetoond dat de oude kerkelijke traditie in grafelijke 

kanselarijoorkonden voor Henegouwen nog wat langer in voege bleef tijdens de beginjaren van 

de dertiende eeuw dan in Vlaanderen het geval was.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

13098 1201-99-99 Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> DISP: cruce Domini signatus (…) iter peregrinationis proposuissem arripere (groep 

18a); fidelis meus (groep 1a); dilecta coniunx mea (groep 2) 

-> PROT: Ut autem hec (...) rata (...) observentur (COR) (groep 10e); sigillo meo roborari 

decrevi (COR) (groep 2) 

24728 1201-99-99 Boudewijn VI/IX HO Bergen (leprozerie) 

-> komt reeds voor in groep 2 

13086 1201-99-99 Boudewijn VI/IX AB Cambron 

-> komt reeds voor in groep 2 

                                                        

 

 
479 Pro salute animarum (nostrarum et) antecessorum (ac, et deinceps) successorum (groep 2), pro animabus 

antecessorum (groep 5a), causa Dei (groep 5b) en ob (...) conquirendam salutem (groep 11a).  
480 Namelijk DiBe ID 27473 dd. 1201 voor het kapittel van Ste-Waudru in Bergen. 
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13180 1202-03-11 (n.s.) Boudewijn VI/IX CP Kamerijk (O.L.V.) 

-> DISP: cruce Domini signatus (…) iter peregrinationis proposuissem arripere (groep 

18a); fidelis meus (groep 1a) 

-> PROT: (scripto et) sigilli mei confirmari decrevi (COR) (groep 2) 

 

Groep 18b: pro salute animarum nostrarum 

De devotieformule pro salute animarum nostrarum is vrij prominent aanwezig in de oorkonden 

van de graven van Vlaanderen en Henegouwen (21 op 62 maal in totaal) en werd reeds 

herhaaldelijk toegepast in de ‘Vlaamse’ kanselarijoorkonden van zowel Boudewijn V/VIII als 

van zijn zoon Boudewijn VI/IX.481 Een grafelijke oorkonde uit 1193 voor de abdij van St-

Bertijns (St-Omaars) waarin deze vroomheidsformule voorkomt werd echter als 

destinatarisstuk bestempeld.482 Omdat deze abdij in het resultatenoverzicht van de selectie pro 

salute animarum nostrarum nog eens voorkomt als destinataris van een grafelijke akte (DiBe 

ID 21889 dd. 1242), dringt zich een verdere doorlichting op. De voornaamste redenen waarom 

het stuk uit 1193 aan de destinataris is toegewezen zijn het voorkomen van een invocatio, een 

in de kanselarij onbekende formule om de getuigen aan te kondigen als hominum meorum 

quorum subscripta sunt nomina, een onbekende dateringsformule actum est hoc (...) anno 

Domini en de benaming van de oorkonde als auctoritas.483 Bij de dictaatanalyse van de akte 

van Thomas en Johanna uit 1242 voor deze zelfde abdij blijkt evenwel geen enkele van deze 

anomalieën aanwezig. Wel integendeel, het dictaat van het document uit 1242 vertoont maar 

liefst acht woordgroepen of uitdrukkingen, waaronder pro salute animarum nostrarum, die 

tijdens de periode 1191-1244 zeer kenmerkend zijn voor de grafelijke oorkonden. Op basis van 

haar dictaateigenschappen kwam de akte overigens reeds ter sprake in meerdere van de 

voorgaande determinatiegroepen. Er rest bijgevolg geen enkele reden om de redactieoorsprong 

van deze akte niet bij haar oorkonder te situeren.  

Naast de zes akten van Boudewijn V/VIII en Boudewijn VI/IX komt de woordgroep pro 

salute animarum nostrarum in de resultatenlijst nog 15 maal voor in een grafelijke oorkonde 

op naam van gravin Johanna samen met één van haar echtgenoten, en zelfs vrij intensief vanaf 

1227. Verder laat de formule zich nog een maal zien in het testament van Oom Willem 

                                                        

 

 
481 Vijf kanselarijoorkonden die een datatio hebben tussen 1192 en 1202 vormen hiervan het bewijs. Prevenier, De 

oorkonden, nr. 5 dd. 1192 van Boudewijn V/VIII en Margareta van de Elzas voor de abdij van Papinglo, nr. 70 

dd. 1197 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Nonnenbosse, nr. 117 dd. 1199 van Boudewijn VI/IX voor de 

grafelijke kapel in Kortrijk, nr. 226 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor kanselier Geraard van de Elzas en nr 227 

dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Loos.  
482 Prevenier, De oorkonden,  nr. 9 dd. 1193 van Boudewijn V/VIII en Margareta van de Elzas voor de abdij van 

St-Bertijns.  
483 Prevenier, De oorkonden, I, 211-213. 
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(1219).484 De tweede grootste homogene groep uit het selectieoverzicht is de abdij van Ten 

Duinen. De instelling komt in totaal vijf maal voor als destinataris, maar overstijgt daarmee niet 

de graven van Vlaanderen en Henegouwen, die er in totaal 21 maal als oorkonders in zijn 

vertegenwoordigd.  

Van deze 21 grafelijke akten komen er negen in aanmerking voor een determinatie als 

redactioneel kanselarijproduct, en komen er aan het eind van dit hoofdstuk nog twee ter sprake 

als vermoedelijk kanselarijstuk.485 Ook de akte van Oom Willem uit 1212 blijkt over de nodige 

dictaatkwaliteiten te beschikken om haar redactie toe te schrijven aan een medewerker van de 

grafelijke kanselarij.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

2254 (Prev. 5)  1192-10-99 Boudewijn V/VIII en  

  Margareta vd Elzas AB Papinglo 

371 (Prev. 70)  1197-11-99 Boudewijn VI/IX AB Nonnenbosse 

388 (Prev. 117)  1199-12-04 (a.q.) Boudewijn VI/IX PO grafelijke kapel 

(Kortrijk) 

13188 (Prev. 227)  1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Loos 

25172 (Prev. 226)  1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX PP kanselier Geraard 

van de Elzas 

27658 1219-11-08 Oom Willem XX – XX testament 

-> DISP: pro salute animarum nostrarum (groep 18b); pro animabus nostris (groep 18g); 

si forte contingeret (groep 4b); secundum (...) legem (...) (et) consuetudinem (patrie, terre, 

ville) (groep 6c) 

-> PROT: / 

18081 1227-07-04 Ferrand en Johanna HO Arras (St-Jean) 

-> DISP: pro salute animarum nostrarum (groep 18b); liberaliter et benigne (groep 28b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

27081 1228-08-99 Ferrand en Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 8c, 16a 

28179 1230-03-22 (n.s.) Ferrand en Johanna XX Egidius, miles, en 

Sarra, DO de Quesnoy-sur-Deûle 

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b, 7b, 16c 

                                                        

 

 
484 Oom Willem stierf op 15 november 1219, een week nadat hij zijn testament had opgemaakt. Dereck, ‘Guillaume 

l’Oncle’, 96-98.  
485 Namelijk DiBe ID 18937 dd. 1231 (n.s.) van Ferrand en Johanna voor het hospitaal van St-Nicolas in Bergen 

(groep 30c) en DiBe ID 27045 dd. 1240 (n.s.) van Thomas en Johanna voor het hospitaal van Oudenaarde (groep 

30b).  
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18523 1230-03-99 (n.s.) Ferrand en Johanna AB – EP  Marquette – 

Walter van Marvis (Doornik) 

-> komt reeds voor in groep 11a, 16c 

28193 1232-04-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5b, 8b 

25717 1232-08-99 Ferrand en Johanna AB Nieuwenbos 

(Gent) 

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b, 7b, 11a 

27039 1238-08-99 Thomas en Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 5b 

27583  1239-08-99 Thomas en Johanna AB Spermalie 

-> komt reeds voor in groep 5b 

27130 1239-12-99 Thomas en Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 5b 

21889  1242-08-99 Thomas en Johanna AB St-Bertijns (St-

Omaars) 

-> komt reeds voor in groep 5a, 8a, 8d 

 

Groep 18c: pro salute anime mee 

Pro salute anime mee (selectie pro salute anim* me*) geniet tijdens de periode 1191-1244 een 

bredere bekendheid (147 maal) dan haar meervoudsvariant pro salute animarum nostrarum, 

maar komt in verhouding ongeveer even vaak voor in de oorkonden van de graven van 

Vlaanderen en Henegouwen (54 maal). Vooral tijdens de regering van Boudewijn VI/IX wordt 

de formule er intensief in toegepast.486 Dat deze vrome wensuitdrukking ook daadwerkelijk tot 

het kanselarijarsenaal behoorde, tonen 19 ‘Vlaamse’ kanselarijoorkonden aan uit het onderzoek 

van Walter Prevenier.487 De 12 oorkonden van graaf Boudewijn VI/IX die in datzelfde 

onderzoek zijn gelokaliseerd in de entourage van hun destinataris worden hier verder buiten 

                                                        

 

 
486 Van de 54 grafelijke oorkonden waarin de formulering te zien is, staan er 37 op naam van graaf Boudewijn 

VI/IX en zijn minder dan de helft daarvan (17) afkomstig van gravin Johanna of één van haar echtgenoten. 
487 Prevenier, De oorkonden, nr. 34 dd. 1195 voor de abdij van St-Amand, nr. 60 dd. 1197 voor de abdij van 

Eekhout (Brugge), nr. 68 dd. 1197 voor de abdij van St-Winoksbergen, nr. 122 dd. 1199 voor de St-Baafsabdij in 

Gent, nr. 116 dd. 1199 voor de grafelijke kapel in Kortrijk, nr. 142 dd. 1200 voor de abdij van Vauclair, nr. 154 

dd. 1200 voor de abdij van Blendecques, nr. 167 dd. 1201 voor de abdij van Fontevrault, nr. 197 dd. 1202 voor de 

grafelijke kapel in Kortrijk, nr. 200 dd. 1202 voor de abdij van Nonnenbosse, nr. 196 dd. 1202 voor de leprozerie 

in Ieper, nr. 204 dd.  1202 voor de abdij van Thenailles, nr. 233 dd. 1202 voor de grafelijke kapel in Kortrijk, nr. 

234 dd. 1202 voor de burggraaf van Maldegem, nr. 238 dd. 1202 voor het hospitaal van Oudenaarde, nr. 239 dd. 

1239 voor het kapittel van Harelbeke, nr. 199 dd. 1202 voor de abdij van Mesen, nr. 202 dd. 1202 voor de 

Premonstratenzer orde en nr. 289 dd. 1205 van koningin Mathilde voor het St-Pieterskapittel in Rijsel.  
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beschouwing gelaten, omdat ze geen betekenisvol tegenbewijs bieden bij de determinatie van 

de overige grafelijke oorkonden uit deze lijst.488  

Van 13 bijkomende grafelijke oorkonden in wiens dictaat de vroomheidswens pro salute 

anime mee is opgenomen worden hierna nog minstens drie andere karakteristieke ‘grafelijke’ 

dictaatcomponenten weergegeven. Omdat deze 13 akten bovendien verder geen 

noemenswaardige vormelijke afwijkingen vertonen, kunnen ze aan het eind van deze paragraaf 

voortaan als kanselarijstukken doorgaan. Onder hen bevinden zich twee akten van graaf 

Boudewijn VI/IX voor een Henegouwse instelling en een akte die Filips van Namen tijdens 

diens regentschap over Vlaanderen en Henegouwen heeft uitgevaardigd. Ze demonstreren 

beurtelings dat pro salute anime mee als een ‘centrale’ kanselarijformule geldt omdat ze voor 

beide graafschappen is ingezet, en dat er sprake is van een grafelijke administratieve continuïteit 

tijdens het regentschap.489 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

290 (Prev. 34) 1195-07-26 Boudewijn VI/IX AB St-Amand  

303 (Prev. 60) 1197-03-17 Boudewijn VI/IX AB Eekhout (Brugge)  

310 (Prev. 68) 1197-07-99 Boudewijn VI/IX AB St-Winoksbergen  

391 (Prev. 116) 1199-12-04 (a.q.) Boudewijn VI/IX PO Kortrijk (grafelijke 

kapel)  

395 (Prev. 122) 1199-12-24 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB St-Baafs (Gent)  

414 (Prev. 142) 1200-09-02 Boudewijn VI/IX AB Vauclair  

425 (Prev. 154) 1200-12-27 (n.s.) Boudewijn VI/IX AB Blendecques  

13079 (Prev. 167) 1201-11-12 Boudewijn VI/IX AB Fontevrault  

13194 (Prev. 197) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX PO Kortrijk (grafelijke 

kapel)  

13198 (Prev. 200) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Nonnenbosse  

25143 (Prev. 196) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX HO leprozerie (Ieper)  

                                                        

 

 
488 Zijn door Walter Prevenier als destinatarisstuk gecatalogeerd: Prevenier, De oorkonden, nr. 42 dd. 1195 voor 

de abdij St-Bertijns, nr. 43 dd. 1195 voor de abdij van St-Maarten in Ieper, nr. 65 dd. 1197 voor de abdij van St-

Bertijns, nr. 95 dd. 1198 voor de abdij van Valloires, nr. 121 dd. 1199 voor de abdij van Clairvaux, nr. 130 dd. 

1200 voor de abdij van Ten Duinen, nrs. 179, 156 en 177 dd. 1201 voor respectievelijk de St-Adriaansabdij van 

Geraardsbergen, het graafschap Vlaanderen en de abdij van Ninove, nrs. 213, 243 en 246 dd. 1202 voor 

respectievelijk de abdij van St-Bertijns, de abdij van Clairvaux en de abdij van Cîteaux. Slechts één grafelijke 

oorkonde uit de regeringsperiode van gravin Johanna kent een destinataris aan wie de redactie van een oorkonde 

van Boudewijn VI/IX eerder al is toegewezen, namelijk DiBe ID 17006 dd. 1223 van gravin Johanna voor de abdij 

van St-Bertijns. Het dictaat van deze oorkonde vertoont evenwel geen merkwaardigheden die kenmerkend zijn 

voor de akten gericht aan St-Bertijns, maar voldoet evenmin aan de voorwaarden om als volwaardig kanselarijstuk 

te kunnen worden beschouwd, omdat ze slechts twee karakteristieke ‘grafelijke’ dictaatkenmerken laat zien.  
489 De activiteiten van de grafelijke kanselarij tijdens het regentschap van Filips van Namen worden uitvoerig 

toegelicht in De Paermentier, ‘La chancellerie comtale’.  
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25144 (Prev. 204) 1203-03-99 Boudewijn VI/IX AB Thenailles  

13187 (Prev. 199) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Mesen  

13193 (Prev. 202) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Premonstratenzer orde 

13192 1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Bonne-Espérance 

-> komt reeds voor in groep 17b 

13210 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Salzinnes 

-> komt reeds voor in groep 1a, 10a 

13042 (Prev. 233) 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX PO Kortrijk (grafelijke 

kapel)  

13232 (Prev. 234) 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX CS Maldegem  

13223 (Prev. 238) 1202-04-19 Boudewijn VI/IX HO Oudenaarde  

13208 (Prev. 239) 1202-04-30 (a.q.) Boudewijn VI/IX CP Harelbeke  

13213 1202-12-24 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Ghislenghien 

-> komt reeds voor in groep 2, 4a 

13646 (Prev. 289) 1205-04-10 (a.q.) Mathilde van Portugal CP St-Pieters (Rijsel)

  

14604 1211-10-01 Filips van Namen AB St-Baafs (Gent) 

-> DISP: pro salute anime mee (groep 18c); liberaliter et benigne (groep 28b) 

-> PROT: (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) munitam 

(COR) (groep 1a) 

-> COMB PROT: notum fieri vol(-o, -umus) omnibus tam futuris quam presentibus (ADR 

+ NOT) (groep 1a) 

15553 1216-05-28 Johanna AB Nonnenbosse 

-> komt reeds voor in groep 1a 

16110 1219-02-26 (n.s.) Johanna AB Zonnebeke  

-> komt reeds voor in groep 1a, 7b 

16295 1220-01-99 (n.s.) Johanna CP St-Veerle (Gent) 

-> DISP: pro salute anime mee (groep 18c); bonaria wastine iacentes (groep 19); 

liberaliter et benigne (groep 28b); nisi per voluntatem meam (groep 18c)490 

-> PROT: Ut hoc factum meum (...) (groep 1a); (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) 

sigilli mei appensione (...) munitam (COR) (groep 1a) 

                                                        

 

 
490 De voorwaardelijke bijzin nisi per voluntatem (meam) (selectie nisi per voluntatem), waarmee in de meeste 

gevallen de oorkonder zelf te kennen geeft dat iets slechts met zijn of haar uitdrukkelijke wil kan geschieden of 

kan worden bekomen, verschijnt tussen 1212 en 1239 in vijf oorkonden, waarvan er één afkomstig is van graaf 

Ferrand (DiBe ID 14682 dd. 1212) en drie van gravin Johanna. Deze laatste drie kunnen op basis van hun 

dictaateigenschappen in de administratieve entourage van hun oorkonder worden geplaatst (zie ook 

determinatiegroep 22a (DiBe ID 16008 dd. 1218) en 26d (DiBe ID 19365 dd. 1232)). 



174 

 

16534 1221-03-12 (n.s.) Johanna AB Nonnenbosse (Ieper) 

-> DISP: pro salute anime mee (groep 18c); liberaliter et benigne (groep 28b); ex toto (…) 

voluntatem (facere) (groep 10f); audito iudicio (groep 18c)491; per fidem quam mihi 

debebant (groep 2); dilectus et fidelis (meus) (groep 22a); coram me et hominibus meis 

(groep 20); in manus meas (...) resignare (groep 1a); conferre in perpetuam elemosinam 

(groep 2); fidelis meus (groep 1a); karissimus (groep 22e);  (de, a) (me, nobis) teneba(n)t 

in feodum (groep 7b) 

-> PROT: testes dilecti et fideles mei (GET) (groep 11c); testium (…) subscriptione (...) 

interfu(-it, -erunt) (GET) (groep 10e); (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli 

mei appensione (...) munitam (COR) (groep 1a) 

16621 1221-08-04 Johanna AB St-Pieters (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 2 

31627 1224-07-31 Johanna AB Boulogne  

-> komt reeds voor in groep 10a 

17330 1224-11-99 Johanna AB Nonnenbosse (Ieper) 

-> komt reeds voor in groep 1a 

18967 1231-03-99 Ferrand XX – AB testament v Ferrand – 

Marquette 

-> komt reeds voor in groep 5b, 16c, 17d 

28298 1233-12-99 Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 1a, 7b, 16c, 17c 

 

Groep 18d: pro salute et prosperitate domini (et) mariti mei 

Tussen 1219 en 1223, wanneer graaf Ferrand nog steeds gevangen zit in Parijs, begunstigt 

gravin Johanna zes Vlaamse religieuze instellingen vanuit de beweegreden pro salute et 

prosperitate domini (et) mariti mei.492 Vanuit extern oogpunt valt te verwachten dat een dictator 

uit de omgeving van de destinataris zich niet zal permitteren in de plaats van de gravin 

persoonlijke uitlatingen te doen over haar hoop op de voorspoedige terugkeer van haar 

echtgenoot. Na analyse van het dictaat van de zes grafelijke oorkonden waarin het motief pro 

                                                        

 

 
491 Audito iudicio (selectie audito [5] iudicio) verwijst naar het vonnis van de leden van een plaatselijk grafelijk  

leenhof (‘na het vonnis te hebben aanhoord’). Deze ‘losse ablatief’-constructie doet zich binnen de 

onderzoekstermini slechts twee maal voor, namelijk een maal in een oorkonde uit 1198 van Boudewijn VI/IX voor 

de abdij van Eekhout (Brugge) en een maal in een oorkonde van Johanna voor de abdij van Nonnenbosse (1221). 

De akte van Boudewijn VI/IX was reeds als kanselarijstuk gemerkt (Prevenier, De oorkonden, nr. 83), de 

kanselarijherkomst van de oorkonde van Johanna (1221) wordt duidelijk uit de hier (groep 18c) opgesomde 

dictaatkwaliteiten. 
492 Luykx, Johanna, 242-243. 
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salute et prosperitate (...)493 exclusief voorkomt blijkt deze veronderstelling inderdaad te 

kloppen. Hoewel deze zes oorkonden omwille van het exclusieve karakter van het uitgangspunt 

van deze groep slechts drie karakteristieke dictaatelementen hoeven te bevatten, tonen sommige 

akten die reeds in de voorgaande groepen als kanselarijstuk zijn geïdentificeerd er zelfs meer.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

26221 1220-01-13 (n.s.) Johanna AB Zoetendale (Maldegem) 

-> komt reeds voor in groep 5a 

27013 1219-01-99 (n.s.) Johanna AB Gent – Nieuwenbos 

-> komt reeds voor in groep 5a, 10c 

16205 1219-09-99 Johanna HO – CP Rijsel (leprozerie St-Sauveur) – 

St-Pieters 

-> DISP: pro salute et prosperitate domini (et) mariti mei (groep 18d); pro animabus 

antecessorum (groep 5a) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

26220 1219-10-99 Johanna AB Nieuwenbos (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 5a 

16218 1219-11-25 Johanna CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> DISP: pro salute et prosperitate domini (et) mariti mei (groep 18d); liberaliter et 

benigne (groep 28b) 

-> COMB PROT: omnibus notum faci(-o, -mus) tam presentibus quam futuris (NOT + 

ADR) (groep 1a) 

17041 1223-07-27 Johanna AB Ter Duinen 

-> komt reeds voor in groep 10e 

 

Groep 18e: propter (...) remedium animarum 

Vroomheidswensen die aanvangen met het voorzetsel propter zijn tijdens de eerste helft van de 

dertiende eeuw veel minder intensief toegepast dan de combinaties beginnend met de prepositie 

pro. Propter (...) salutem (anime, animarum) bijvoorbeeld komt als woordgroep slechts twee 

maal voor.494 Ook de uitdrukking propter (...) remedium animarum (selectie propter [10] 

                                                        

 

 
493 De zes oorkonden zijn het resultaat van de selecties salute [5] prosperitate + domin* + marit*, waarbij maritus 

en dominus zich op maximaal vijf woorden van elkaar moesten bevinden. 
494 De selectie propter [5] salutem geeft weliswaar 12 oorkonden als uitkomst, maar in tien gevallen komt het 

woord salutem uit de salutatio-formule en bevindt het voorzetsel propter zich in de daaropvolgende zin. De twee 

akten waarin de selectie wel als één woordgroep is opgenomen zijn DiBe ID 27202 dd. 1238 van Helwidis de 

Beaumont voor de abdij van Lérinnes (Brabant) en DiBe ID 22093 dd. 1243 van Walter Berthout, heer van 

Mechelen, voor de abdij van Affligem. In Vlaanderen noch in Henegouwen was deze woordcombinatie dus 

gekend. 
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remedium animarum) kent met haar zes akten een schaarse toepassing, maar is wel zeer 

kenmerkend voor de grafelijke oorkonden. Vijf van de zes oorkonden uit het resultatenoverzicht 

zijn namelijk afkomstig van graaf Ferrand en gravin Johanna en voldoen alle aan de criteria van 

een redactioneel kanselarijstuk. Bovendien zijn er aanwijzingen dat ook de niet-grafelijke akte 

uit deze lijst,495 die eenzelfde destinataris kent als de drie oorkonden van Ferrand en Johanna, 

net als de rest in de grafelijke kanselarij is opgesteld.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

18332 1228-06-29 Ferrand en Johanna AB Boulogne (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 4b 

28162 1228-06-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> DISP: propter (...) remedium animarum (groep 18e); divine pietatis intuitu (groep 18h); 

volumus (...) et concedimus (groep 6a) 

-> PROT: quod ut perpetui roboris obtineat firmitatem (COR) (groep 1a); presentem 

paginam sigillis nostris duximus roborandam (COR) (groep 1a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

28163 1228-06-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> DISP: propter (...) remedium animarum (groep 18e); divine pietatis intuitu (groep 18h) 

-> PROT: quod ut perpetui roboris obtineat firmitatem (COR) (groep 1a); presentem 

paginam sigillis nostris duximus roborandam (COR) (groep 1a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

18383 1228-11-24 Ferrand en Johanna AB Val-St-Pierre (Laon) 

-> komt reeds voor in groep 3 

28180 1230-03-22 (n.s.) Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 2 

                                                        

 

 
495 DiBe ID 28178 dd. 1229 van Gislenus de Haveskerka en zijn echtgenote Mathilde, waarin zij 20 bunders grond 

schenken aan het klooster van Marquette. De oorkonde vertoont vijf dictaatelementen die karakteristiek zijn voor 

de grafelijke oorkonden, namelijk karissimus (groep 22e), dare in perpetuam elemosinam (groep 1a), dedi(mus) 

et concessi(mus) (groep 4b), propter (...) remedium animarum (groep 18e) en si forte contingeret (groep 4b). De 

protocollaire formules uit deze akte komen tevens voor in grafelijke (kanselarij)oorkonden, maar zijn zeer courant 

en niet kenmerkend voor specifiek deze oorkondersgroep. Mogelijk vormde de akte van Gislenus de Haveskerka 

één van de stukken uit een inhoudelijk dossier, waartoe ook een (niet-bewaarde) oorkonde van de graaf en/of 

gravin behoorde waarin deze schenking werd bevestigd. Het is dus niet ondenkbaar dat een kanselarijlid werd 

ingeschakeld voor de redactie van een niet-grafelijk stuk dat een begunstiging betrof voor een door de gravin recent 

gestichte abdij, die nog niet over een eigen scriptorium beschikte. Het afleveren van niet-grafelijke dossierstukken 

door een ambtenaar van de kanselarij kan overigens ook vanuit de studie van de handen (scriptio) worden 

aangetoond. Zie hiervoor Paragraaf 4.2.6 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 167-170: 

Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk). 
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Groep 18f: pro remedio animarum nostrarum 

Pro remedio animarum nostrarum is tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw in zeer 

verscheiden milieus toegepast. Van de 25 akten waarin deze vroomheidswens tussen 1201 en 

1243 is geïmplementeerd zijn er tien afkomstig van lokale leenheren of leenhouders (DO) en 

gericht aan evenveel religieuze of caritatieve instellingen, maar zowel de namen van deze 

oorkonders als deze van de instellingen waaraan hun akten zijn gericht verschillen telkenmale. 

Het Vlaams-Henegouwse huis vormt binnen het resultatenoverzicht van de selectie pro remedio 

animarum nostrarum de grootste homogene groep (5 maal). De vroegste akte waarin de 

devotiewens optreedt dateert van 1203 en staat op naam van gravin Maria van Champagne,496 

de laatste van 1233. Drie van de vijf grafelijke oorkonden vertonen dictaateigenschappen die 

betekenisvol zijn voor de analyse. Twee daarvan voldoen integraal aan de voorwaarden om als 

redactioneel kanselarijstuk te worden geklasseerd of bleken dit reeds in één van de voorgaande 

determinatiegroepen te doen, een derde akte kwam net niet aan het gewenste aantal 

karakteristieke dictaatelementen en wordt tot de vermoedelijke kanselarijstukken gerekend.497 

Ze komt aan bod in determinatiegroep 30a. Het hierna vermelde stuk van gravin Johanna gericht 

aan haar baljuw van Grevelingen en aan de abdij van Boulogne is eigenlijk een mandament, 

maar voldoet niettemin aan de criteria van een ‘gewone’ kanselarijoorkonde omdat ze niet één 

maar vier dictaatcomponenten laat zien die elk het dominantst aanwezig zijn in de grafelijke 

akten. Een reden temeer dus om aan te nemen dat dit document in de ambtelijke entourage van 

haar oorkonder is ontstaan. 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

27023 1231-03-99 (n.s.) Ferrand en Johanna AB Zoetendale 

-> komt reeds voor in groep 6b 

31629 1233-12-99 Johanna AB – XX Boulogne (O.L.V.) – 

baljuw v Grevelingen 

-> DISP: pro remedio animarum nostrarum (groep 18f); liberaliter et benigne (groep 

28b); in Nativitate Beate beati Iohannis Baptiste (...) percipiendum (groep 11a); divine 

pietatis intuitu (groep 18h) 

-> PROT: / 

 

Groep 18g: pro animabus nostris 

De zieleheilwens waarin het woord salute of remedio ontbreekt komt binnen de 

onderzoekstermini niet zo vaak voor (8 maal), maar kent een lange traditie in de grafelijke 

oorkonden van Filips van de Elzas. Tussen 1181 en 1190 is de formule zelfs exclusief 

                                                        

 

 
496 DiBe ID 13376 dd. 1203 van gravin Maria van Champagne voor de abdij van Aulne. 
497 DiBe ID 14744 dd. 1212 van Ferrand en Johanna voor de abdij van Nonnenbosse. 
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aangewend voor 12 oorkonden op zijn naam.498 In de periode die onderwerp vormt van deze 

studie verschijnt pro animabus nostris één maal in een akte van Boudewijn VI/IX voor 

Henegouwen (1198), twee maal in een oorkonde op naam van Oom Willem (1219) en pas vanaf 

1238 nog twee maal in een akte van gravin Johanna en/of haar tweede echtgenoot Thomas van 

Savoie voor Vlaanderen en voor Namen. Op een akte van Oom Willem na, die als 

vermoedelijke kanselarijoorkonde wordt vermeld in determinatiegroep 30b,499 is het geoorloofd 

de akten van Boudewijn VI/IX, Johanna, Thomas en de tweede oorkonde van Oom Willem 

hierna op basis van hun dictaatkenmerken te onderscheiden als kanselarijstukken, in zoverre dit 

nog niet in een van de voorgaande paragrafen is gebeurd.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

3060 1198-99-99 Boudewijn VI/IX CP Soignies 

-> komt reeds voor in groep 17d 

27658 1219-11-08 Oom Willem XX – XX testament van Oom 

Willem 

-> komt reeds voor in groep 18b 

20921 1238-04-30 (a.q.) Thomas en Johanna AB Salzinnes 

-> DISP: pro animabus nostris (groep 18g); instaurare (groep 1b) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

27586 1240-02-29 (n.s.) Thomas CA Egidius van Bredene (St-

Donaas)  

-> komt reeds voor in groep 6c, 7b 

 

 

 

 

 

Groep 18h: divine pietatis intuitu, divine intuitu pietatis 

                                                        

 

 
498 Oorkonden dd. [1181] van Filips van de Elzas: DiBe ID 2286 voor de abdij van Zonnebeke, DiBe ID 3643 voor 

de abdij van St-Niklaas in Veurne, DiBe ID 3427 voor de abdij van Voormezele, DiBe ID 3015 voor de abdij van 

Mesen, DiBe ID 8573 voor de abdij van Loos, DiBe ID 3642 voor de abdij van Etrun, DiBe ID 7725 voor de abdij 

van Avesnes-lez-Bapaume, DiBe ID 8579 dd. 1182 van Filips van de Elzas en Elisabeth van Vermandois voor het 

kapittel van Crépy-en-Valois (St-Thomas), DiBe ID 8578 dd. 1182 van Filips van de Elzas en Elisabeth van 

Vermandois voor de abdij van Collinances, DiBe ID 8580 dd. 1182 van Filips van de Elzas voor de abdij van 

Morienval en DiBe ID 7687 dd. 1190 van Filips van de Elzas en Mathilde van Portugal voor het kapittel van Aire.  
499 DiBe ID 27659 dd. 1219. Het gaat om de ‘korte versie’ van het testament van Oom Willem. Dereck, ‘Guillaume 

l’Oncle’, 96-98. 
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Hoewel de devote uitdrukking divine pietatis intuitu (selecties divin* pietatis intuitu en divin* 

intuitu pietatis)500 binnen de onderzoekstermini reeds in 1200 te zien is, duikt ze pas in 1223 

op in een grafelijke oorkonde. Tot dat moment blijkt de formulering vooral aangewend in 

oorkonden afkomstig van de bisschop van Kamerijk en in akten gericht aan de abdij van 

Cambron.501 Mogelijks heeft een dictator uit de administratieve entourage van de graaf en 

gravin de vrome formulering aan één van deze milieus ontleend. De bisschop en de abdij treden 

volgens het resultatenoverzicht ook na 1223 respectievelijk nog drie maal als oorkondende 

instantie (totaal 9 maal) en nog vijf maal als destinataris (totaal 12 maal) van een niet-grafelijke 

akte op, maar overstijgen daarmee in totaal niet het aantal oorkonden afkomstig van of gericht 

aan de graaf en/of gravin (totaal 18 maal).  

Van de 18 oorkonden op naam van of gericht aan het Vlaams-Henegouwse grafelijke huis 

beantwoorden er 13 aan het vereiste aantal karakteristieke dictaatelementen om hun redactie te 

linken aan een intellectuele auteur in dienst van de graaf en gravin. Van meeste onder hen werd 

het dictaat reeds in een voorgaande groep aan de kanselarij toegewezen. Hun heroptreden in 

deze determinatiegroep betekent eens te meer een (her)bevestiging van hun 

kanselarijoorsprong.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

18318 1228-05-11 (a.q.)  Ferrand en Johanna AB Ename 

-> komt reeds voor in groep 3 

18317 1228-05-99  Ferrand en Johanna AB Ename 

-> DISP: divine pietatis intuitu (groep 18h); pie recordationis (groep 25a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

18332 1228-06-29 Ferrand en Johanna AB  Boulogne (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 4b, 18e 

28162 1228-06-99 Ferrand en Johanna AB  Marquette 

-> komt reeds voor in groep 18e 

28163 1228-06-99 Ferrand en Johanna AB  Marquette  

-> komt reeds voor in groep 18e 

18383 1228-11-24 Ferrand en Johanna AB Val-St-Pierre (Laon) 

-> komt reeds voor in groep 3, 18e 

                                                        

 

 
500 Omdat beide varianten divine en divini in de oorkonden te lezen vallen, werd bij de selecties geopteerd om het 

woord als divin* op te vragen. De selectieoverzichten van divine/i pietatis intuitu en divine intuitu pietatis tellen 

in totaal samen 64 oorkonden (respectievelijk 58 + 6), waarvan er 17 afkomstig zijn van de graaf en/of gravin van 

Vlaanderen en Henegouwen, en één oorkonde is gericht aan de graaf en de gravin. 
501 Tussen 1200 en 1222 zijn 17 akten opgelijst, waarvan er vijf afkomstig zijn van de bisschop van Kamerijk en 

de abdij van Cambron als bestemmeling hebben. In diezelfde periode treedt de bisschop van Kamerijk nog een 

maal ‘los’ op als oorkonder, en komt de abdij van Cambron daarnaast nog twee maal voor als destinataris van een 

niet-bisschoppelijke oorkonde.  
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27016 1230-03-99 (n.s.) Ferrand en Johanna HO Brugge (St-Jan) 

-> DISP: divine pietatis intuitu (groep 18h); liberaliter et benigne (groep 28b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

18848 1230-11-99 Ferrand en Johanna AB Dendermonde 

(Zwijveke) 

-> komt reeds voor in groep 2, 6a, 7a 

27445 1231-08-29 (a.q.) Ferrand en Johanna AB Antwerpen – St-Michiel 

-> komt reeds voor in groep 10b 

27021 1231-08-99 AB Antwerpen (St-Michiel),  

  abt Arnulf II CO Ferrand en Johanna 

-> komt reeds voor in groep 10b 

31629 1233-12-99 Johanna AB – XX Boulogne – baljuw 

v Grevelingen 

-> komt reeds voor in groep 18f 

27036 1237-05-99 Johanna HO Oudenaarde  

-> komt reeds voor in groep 2 

21403 1241-01-99 (n.s.) Arnulf IV van Oudenaarde – Raas van Gavere – Willem 

van Béthune – Egidius van Barbençon – Boudewijn van Bailleul – Egidius van 

Bredene – Thomas en Johanna (DISP) XX Brugge (Vrije) 

-> komt reeds voor in groep 14f 

 

Groep 18i: divini amoris intuitu 

Twee kanselarijoorkonden uit de jaren 1202-1203 tonen aan dat, in tegenstelling tot het 

uitgangspunt van de vorige determinatiegroep, de formulering divini amoris intuitu reeds werd 

toegepast in de grafelijke kanselarij van Boudewijn VI/IX.502 Deze vrome expressie kent tijdens 

de periode 1191-1244 duidelijk minder aanhang (12 maal), maar is in verhouding wel veel 

nadrukkelijker aanwezig in de grafelijke oorkonden (8 maal). De redactie van een derde 

oorkonde op naam van Boudewijn VI/IX is door Walter Prevenier reeds in de omgeving van de 

destinataris gelokaliseerd,503 maar dit vormt geen storend element bij het identificeren van de 

overige grafelijke oorkonden uit het resultatenoverzicht van divini amoris intuitu. De 

destinataris van deze grafelijke akte, de abdij van St-Maarten in Doornik, komt elders in de lijst 

immers niet meer voor. Naast de drie akten van Boudewijn VI/IX is het tekstfragment nog 

aanwezig in vijf exemplaren van gravin Johanna (4) of graaf Thomas (1). Drie van de vier akten 

                                                        

 

 
502 Prevenier, De oorkonden, nr. 236 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor het kapittel van St-Donaas in Brugge en 

nr. 256 dd. 1203 van Boudewijn VI/IX voor paus Innocentius III.   
503 Prevenier, De oorkonden, nr. 189 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van St-Maarten in Doornik. 
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van Johanna mogen reeds kanselarijstukken worden genoemd, van de vierde oorkonde wordt 

hier toegelicht waarom het dictaat deze kwalificatie eveneens waard is. Dat deze laatste akte 

van Johanna met ‘amper’ twee karakteristieke dictaatelementen toch aan de 

‘kanselarijvoorwaarden’ voldoet, komt door haar bijzondere inhoud en haar aard als semi-

mandament. Inhoudelijk combineert het stuk een amnestieverlening van gravin Johanna aan 

haar baljuws, schepenen en onderdanen van Rijsel voor hun aanhang ten aanzien van de 

zogenaamde ‘Valse Boudewijn’504, met de vraag/eis (rogo) aan haar onderdanen om zich voor 

haar borg te stellen ad Dominum. Vormelijk heeft de akte drie elementen gemeenschappelijk 

met een grafelijk mandament: het adres beginnend met dilectus suis (baillivo, scabinis et 

omnibus....) (zie groep 7b), het vragende hoofdwerkwoord met gebiedende ondertoon rogare, 

en het ontbreken van een corroboratio. De oorkonde van graaf Thomas die de formulering divini 

amoris inuitu bevat vertoont verder geen noemenswaardige dictaateigenschappen en wordt 

bijgevolg terzijde gelaten. 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

13220 (Prev. 236) 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX CP St-Donaas (Brugge) 

13396 (Prev. 256) 1203-04-20 (a.q.) Boudewijn VI/IX PA Innocentius III 

15553 1216-05-28 Johanna AB Nonnenbosse 

-> komt reeds voor in groep 1a, 18c 

16110 1219-02-26 (n.s.) Johanna AB Zonnebeke  

-> komt reeds voor in groep 1a, 7b, 18c 

26226 1221-03-31 (a.q.) Johanna AB St-Andries (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 3, 17a 

17540 1225-09-25 Johanna UR Rijsel 

-> DISP: divini amoris intuitu (groep 18i) 

-> PROT: dilectis scabinis (ADR) (groep 22c) 

 

Groep 18j: (in, pro) bonum pacis perpetuum 

Het behoud van de eeuwigdurende vrede, verwoord als (in, pro) bonum pacis perpetuum 

(selectie bon* pac* perpet*), is een motief voor oorkonding dat een geringe bekendheid genoot 

en in Vlaanderen tijdens de periode 1191-1244 zelfs onbenut bleef. Tussen 1198 en 1236 komt 

de woordgroep vijf maal voor, waarvan drie maal in een akte van Boudewijn VI/IX gericht aan 

drie niet-Vlaamse destinatarissen. Twee daarvan zijn reeds eerder als kanselarijstuk erkend en 

                                                        

 

 
504 Over de opkomst, het succes en de ontmaskering van deze bedrieger uit Valenciennes, die zich bijna een 

jaarlang voordeed als de teruggekeerde graaf Boudewijn VI/IX en zowel in Vlaanderen als in Henegouwen veel 

succes en aanhang oogstte, zie De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 52-54. 
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worden hierna nog eens opgesomd, de derde akte van Boudewijn VI/IX voor Brabant505 laat 

niet meer dan drie karakteristieke dictaatcomponenten zien en komt ter sprake als vermoedelijk 

kanselarijstuk in groep 30a.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

5470 1201-02-99 Boudewijn VI/IX CP – XX Ste-Waudru (Bergen) – 

Raoul, villicus v Cuesmes 

-> komt reeds voor in groep 14c 

24727 1202-03-12 (n.s.) Boudewijn VI/IX AB – XX Hospitaalridders 

(Bergen) – Ida, weduwe v Godinus 

-> komt reeds voor in groep 7c 

 

 

Groep 19: Omvang en ligging van onroerend goed 

Groep 19a: bonaria wastine (...) iacentes 

De oppervlakte (aantal bunders) en ligging van een stuk woeste grond (wastina)506 dat hetzij 

door schenking, hetzij door verkoop of ruil wordt overgedragen is in de grafelijke oorkonden 

zeer stereotiep verwoord als (aantal) bonaria wastine (...) iacentes (plaats). Deze woordgroep 

was al gekend in de kanselarij ten tijde van graaf Boudewijn VI/IX507 en blijft ook tijdens de 

daaropvolgende regering van gravin Johanna nog lange tijd in voege. De selectie bonar* 

wastin* + [10] iacent* leverde tussen 1201 en 1241 20 oorkonden op, waarvan er 18 de graaf 

en/of gravin als oorkonder(s) hebben, en twee zijn afgekondigd door de hofambtenaar Raas VI 

van Gavere, buticularius van Vlaanderen. In zekere zin valt de woordgroep dus exclusief toe te 

schrijven aan akten uit de grafelijke entourage. Tussen 1202 en 1217 doet zich een hiaat voor 

in het gebruik van de drieledige woordgroep. Vanaf 1218 wordt de formulering terug opgepikt, 

en blijft met een zekere regelmaat toegepast tijdens de jaren 1220 en 1230. Van de 20 oorkonden 

waarin de woordgroep is gebruikt, kunnen naast de reeds geïdentificeerde kanselarijoorkonde 

van graaf Boudewijn VI/IX nog 12 akten voor Vlaanderen met vrij grote zekerheid in de 

grafelijke administratieve cel worden gelokaliseerd. Van de meeste onder hen werden de 

karakteristieke dictaatelementen reeds in één van de voorgaande determinatiegroepen 

besproken. De stukken die nog niet eerder aan bod kwamen mogen na de hierna volgende 

analyse van hun dictaat eveneens als kanselarijoorkonden worden beschouwd. Twee oorkonden 

                                                        

 

 
505 Namelijk DiBe ID 7559 dd. 1198 van Boudewijn VI/IX voor het kapittel van Nijvel en voor Johannes Trive, 

miles. 
506 Wastinae of woeste gronden waren over het algemeen woeste zandgronden of zandige ondergrond die overbleef 

na afgraving van veen. Zij hielden het midden tussen een slik en een schor. Gottschalk, De Vier Ambachten en het 

Land van Saaftinge in de Middeleeuwen, 79.  
507 Prevenier, De oorkonden, nr. 184 dd. 1201 van Boudewijn VI/IX voor Lietnodus van Gent. 
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uit de lijst mankeren in hun tekst een dictaatcomponent dat het dominantst optreedt in de 

grafelijke oorkonden.508 Zij komen als vermoedelijk kanselarijstuk respectievelijk in 

determinatiegroep 30b en 30c ter sprake. 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

4814 (Prev. 184)  1201-12-25 (a.q.)  Boudewijn VI/IX XX Lietnodus van Gent 

15924509 1218-06-22 Johanna XX – AB Willem van 

Staden – Ter Doest 

-> DISP: bonaria wastine (…) iacentes (groep 19a) 

-> PROT: / 

26221 1220-01-13 (n.s.) Johanna AB Zoetendale 

(Maldegem) 

-> komt reeds voor in groep 5a, 18d 

27013 1219-01-99 (n.s.) Johanna AB Nieuwenbos (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 5a, 10c, 18d 

16295 1220-01-99 (n.s.) Johanna CP St-Veerle (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 18c 

16621 1221-08-04 Johanna AB St-Pieters (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 2, 18c 

17087 1223-11-19 Johanna XX – CP André, baljuw v 

Gent – O.L.V. Kortrijk 

-> komt reeds voor in groep 12a     

27014 1227-99-99 Ferrand AB Nieuwenbos 

-> DISP: bonaria wastine (…) iacentes (groep 19a); collationem (...) bonariorum (terre) 

(groep 17a); karissimus (groep 22e) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

18318 1228-05-11 (a.q.) Ferrand en Johanna AB Ename 

-> komt reeds voor in groep 3, 18h 

19563 1233-07-99 Ferrand en Johanna  UR Aalschoot (Eeklo) 

-> komt reeds voor in groep 15c 

                                                        

 

 
508 Namelijk DiBe ID 26227 dd. 1223 (n.s.) van gravin Johanna voor haar klerk en prothonotarius Walter van 

Kortrijk en DiBe ID 21588 dd. 1241 (n.s.) van Raas van Gavere voor Paul Kalkere, burger van Brugge. 
509 Omdat de akte van Johanna voor Willem van Staden (1218) een mandament betreft (mando) gelden er andere 

criteria en hoeft deze principieel slechts één karakteristiek dictaatelement te bevatten.  



184 

 

19564 1233-07-99 Thomas en Johanna XX – XX Richard Duning v 

Vlissingen – Willem Landmetre 

-> DISP: bonaria wastine (…) iacentes (groep 19a); (ille) quem (ad, propter) hoc 

transmittemus specialiter (groep 15c); in festo Beati Martini (groep 26a) 

-> PROT: in cuius rei testimonium presentes litteras (sigillum meum, sigilli nostri) 

munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 3) 

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 4b) 

19641 1233-11-99 Johanna AB Marquette  

-> DISP: bonaria wastine (…) iacentes (groep 19a); in plena et libera potestate (groep 

10b); coram hominibus nostris (groep 5b); karissimus (groep 22e) 

-> PROT: / 

27034 1235-10-99 Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 5b, 10c, 17c 

 

 

Groep 20: Aanwezigheid bij de actio en het vonnis voor het leenhof 

 

Bij de bespreking van de vorige determinatieclusters werden reeds drie zegswijzen toegelicht 

die aankondigden dat een actio tijdens een plaatselijke curia-vergadering was geattesteerd in 

de (eventuele) aanwezigheid van de graaf of gravin en enkele in het leenhof zetelende grafelijke 

leenmannen: in presentia (nostra et) hominum nostrorum (groep 2), coram hominibus nostris 

(groep 5b) en presentibus (...) nostris hominibus (groep 5c). Coram me et hominibus meis 

vervoegt deze lijst en vormt net als de eerste twee woordgroepen een voorbeeld van continuïteit 

in het gebruik van formuleringen in de grafelijke kanselarij tijdens de opeenvolgende 

regeringen van Boudewijn VI/IX en Johanna van Constantinopel, althans voor wat Vlaanderen 

betreft.  

Groep 20a: coram me et hominibus meis 

 

De selectie coram me et hominibus meis leverde 31 oorkonden op met een datatio tussen 1197 

en 1244. Ongeveer een derde daarvan (10) is afkomstig van de graaf of gravin van Vlaanderen 

en Henegouwen, of van een ander lid van de grafelijke familie. Drie van de tien grafelijke akten 

zijn reeds door Walter Prevenier in de categorie ‘kanselarijstukken’ ondergebracht,510 twee 

andere akten van gravin Johanna en graaf Thomas, respectievelijk uit 1221 en 1244, kunnen 

daar worden aan toegevoegd. Hoewel de opsommig van hun karakteristieke dictaatelementen 

                                                        

 

 
510 Prevenier, De oorkonden, nr. 61 dd. 1197 van koningin Mathilde voor de abdij van St-Winoksbergen, nr. 122 

dd. 1199 van Boudewijn VI/IX voor de abt van St-Baafs in Gent en nr. 123 dd. 1199 van Boudewijn VI/IX voor 

de abdij van Zonnebeke.  
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reeds in een vorige kanselarijcluster uit de doeken is gedaan, worden de akten hier opnieuw 

samen voorgesteld ter illustratie van het belang van themagroep 20 als verklikker voor 

woordcombinaties en uitdrukkingen die typerend zijn voor het grafelijke redactionele 

kanselarijarsenaal. Verder bevat het resultatenoverzicht nog een oorkonde van graaf Ferrand 

(1212) die net buiten het vereiste aantal dictaatcriteria valt en als presumptief kanselarijstuk 

wordt besproken in determinatiegroep 30b.511  

De selectie is tussen 1230 en 1242 ook vijf maal te zien in oorkonden van verschillende 

lokale heren en een burggraaf maar telkens bestemd voor de abdij van St-Maarten in Doornik.512 

In Paragraaf 5.3 wordt geopperd dat Doornik waarschijnlijk als één van de rekruterings- of 

opleidingscentra fungeerde voor grafelijke kanselarijmedewerkers.513 Gezien de formulering 

coram me et hominibus meis hoofdzakelijk voorkomt in kanselarijoorkonden uit de periode 

vóór 1221, bestaat de mogelijkheid dat de grafelijke akten een dictator die verantwoordelijk 

was voor de redactie van de oorkonden bestemd voor de abdij van St-Maarten tot inspiratie 

hebben gediend, of dat zich een kennisoverdracht tussen beide redactiecentra heeft voorgedaan.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

302 (Prev. 61) 1197-04-13 koningin Mathilde AB St-Winoksbergen 

395 (Prev. 122) 1199-12-24 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB abt Everdeus (St-

Baafs Gent) 

2304 (Prev. 123) 1199-12-25 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Zonnebeke 

16534 1221-03-12 (n.s.) Johanna AB Nonnenbosse  

-> komt reeds voor in groep 18c 

22227 1244-01-06 (n.s.) Thomas AB Ten Duinen 

-> komt reeds voor in groep 2, 7b 

 

 

Groep 21: Wilsuitingen en formuleringen inhoudende instemming en advies 

 

In determinatiecluster 21 worden twee formuleringen toegelicht die de heersende 

overeenstemming met een actio (ex consensu, groep 21a) en het door de oorkonder ingewonnen 

advies van zijn getrouwe vazallen ((de) consilio fidelium meorum) expliciteren. Ze sluiten aan 

bij de wilsuitingen en formuleringen die de instemming van de oorkonder of disposant met de 

                                                        

 

 
511 Namelijk DiBe ID 14777 dd. 1212 van graaf Ferrand voor Walter en Burchard van Avesnes. 
512 DiBe ID 18852 dd. 1230 van Iohannes, dominus de Esplechin; DiBe ID 20112 dd. 1235 van Walterus, miles, 

maior de Dersenghem (Desselgem); DiBe ID 21281 dd. 1239 van Amulricus, dominus de Landast; DiBe ID 21498 

dd. 1240 van Arnulphus, dominus de Mauritania (Mortagne) en burggraaf van Doornik, en DiBe ID 21788 dd. 

1242 (n.s.) van Matheus, miles, dominus de Hera (Ere).  
513 De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 276-278: ‘(Grafelijke) kapittels als mogelijke opleidings- en 

rekruteringscentra voor kanselarijmedewerkers’. 
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actio of het overleg voorafgaand aan de goedkeuring uitdrukken en die reeds in de vorige 

determinatiegroepen als karakteristiek voor de grafelijke oorkonden zijn erkend.514 Het feit dat 

ze daar voorkomen in grafelijke oorkonden wiens redactie reeds in de administratieve entourage 

van hun oorkonder is gesitueerd, betekent dat ze ook effectief deel uitmaakten van de voorraad 

aan kanselarijwoorden en –uitdrukkingen.  

 

Groep 21a: ex consensu 

 

De woordgroep ex consensu blijkt vooral te zijn gewaardeerd in de kanselarij onder Boudewijn 

V/VIII en zijn echtgenote Margareta van de Elzas. De grafelijke oorkonden in de resultatenlijst 

van de selectie ex consensu vertegenwoordigen circa 40 procent van de totale uitkomst (14 op 

35 maal), maar slechts twee bescheiden dateren uit de regeringsperiode van gravin Johanna. De 

12 overige grafelijke akten uit het overzicht staan op naam van gravin Margareta van de Elzas 

(10), zijn uitgevaardigd door haar samen met haar echtgenoot Boudewijn V/VIII (1)515 of 

hebben gravin Maria van Champagne als oorkonder (1)516. De tien oorkonden van gravin 

Margareta, alle gedateerd in 1194, omvatten een reeks van gelijktijdige schenkingen waarvoor 

graaf Boudewijn V/VIII zijn goedkeuring had gegeven, bestemd voor verscheidene religieuze 

en caritatieve instellingen in Vlaanderen en in Henegouwen.517 Omdat deze tien akten bestemd 

voor evenveel destinatarissen niet enkel qua inhoud parallel zijn opgebouwd maar ook qua 

vorm grote onderlinge verwantschappen vertonen, kon het niet anders dan dat ze in de 

administratieve omgeving van hun oorkonder waren geredigeerd.518  

Van de twee grafelijke akten uit de regeringsperiode van gravin Johanna voldoet er slechts 

één aan alle voorwaarden die voor deze diplomatische studie zijn vooropgesteld. Haar 

dictaateigenschappen worden hierna op een rij gezet. 

                                                        

 

 
514 Zegswijzen uit dit thema die eerder al aan bod kwamen zijn de nostro assensu (groep 5a), de assensu et voluntate 

nostra (groep 5a), de consensu et voluntate nostra (groep 6a), de consilio et voluntate (groep 8c), ad voluntatem 

meam (groep 8d), a nobis submoniti (groep 5a), presente et consentiente (groep 5a), (ad) commodum et voluntatem 

(groep 5a), de consilio nostro (groep 6a), adhibere (...) consensum (...) (nostrum) (groep 7b), ex toto (...) voluntatem 

(facere) (groep 10f), pro voluntate nostra in tota terra nostra (groep 13b), nisi per voluntatem (meam) (groep 18c). 
515 Prevenier, De oorkonden, nr. 9 dd. 1193 voor de abdij van St-Bertijns. Dit stuk werd in het redactiemilieu van 

de destinataris gesitueerd maar kan verder buiten beschouwing worden gelaten omdat de abdij van St-Bertijns 

verder niet voorkomt in het selectieoverzicht, noch als oorkondende instantie, noch als bestemmeling.  
516 DiBe ID 13355 dd. 1202 (a.q.) voor de abdij van Salzinnes. Deze akte voldoet niet aan de criteria om als 

kanselarijproduct te kunnen worden weerhouden. 
517 De schenking gebeurt telkens in de vorm van een jaarlijkse rente op de grafelijke inkomsten van de grote 

brieven in Brugge. Prevenier, De oorkonden, nr. 12 voor de abdij van Eekhout (Brugge), nr. 13 voor het hospitaal 

van Hanneton (Henegouwen), nr. 16 voor de abdij van Merkem, nr. 18 voor de abdij van Orsinval, nr. 19 voor de 

abdij van Papinglo, nr. 20 voor de abdij van St-Andries (Brugge), nr. 22 voor de abdij van St-Trudo (Brugge), nr. 

23 voor de abdij van Voormezele, nr. 24 voor de abdij van Waasten en nr. 25 voor de abdij van Zonnebeke.  
518 In de diplomatische studie van Walter Prevenier vormt deze reeks oorkonden, waartoe ook twee andere 

schenkingsoorkonden van Margareta behoren, de eerste determinatiegroep van kanselarijoorkonden. Prevenier, 

De oorkonden, I, 7-14. 
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DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

316 (Prev. 12) 1194-11-15 (a.q.) Margareta van de Elzas AB Eekhout 

(Brugge) 

3507 (Prev. 13) 1194-11-15 (a.q.) Margareta van de Elzas HO Hanneton 

318 (Prev. 16) 1194-11-15 (a.q.) Margareta van de Elzas AB Merkem 

320 (Prev. 18) 1194-11-15 (a.q.) Margareta van de Elzas AB Orsinval 

2256 (Prev. 19) 1194-11-15 (a.q.) Margareta van de Elzas AB Papinglo 

321 (Prev. 20) 1194-11-15 (a.q.) Margareta van de Elzas AB St-Andries 

(Brugge) 

323 (Prev. 22) 1194-11-15 (a.q.) Margareta van de Elzas AB St-Trudo 

(Brugge) 

324 (Prev. 23) 1194-11-15 (a.q.) Margareta van de Elzas AB Voormezele 

325 (Prev. 24) 1194-11-15 (a.q.) Margareta van de Elzas AB Waasten 

326 (Prev. 25) 1194-11-15 (a.q.) Margareta van de Elzas AB Zonnebeke 

22242 1244-01-99 (n.s.)  Thomas en Johanna UR Aardenburg 

-> DISP: ex consensu (groep 21a); inquirere (...) veritatem (groep 10c); ex mandato 

(groep 21a)519; virscarnia (groep 10d) 

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT)  

 

 

Groep 21b: (de) fidelium meorum consilio 

De resultatenlijst van de selectie fidelium [5] meorum [5] consilio brengt aan het licht dat  deze 

manier om de raadpleging van getrouwe vazallen (in het leenhof) weer te geven uitsluitend 

voorkomt bij territoriale vorsten, in het bijzonder de graaf van Vlaanderen en Henegouwen en 

de graaf van Loon en Chiny. Tussen 1196 en 1244 is de formulering in 11 akten opgenomen, 

waarbij beide graven als oorkonder even sterk zijn vertegenwoordigd (5 maal).520 In 1206 echter 

                                                        

 

 
519 Het uitvoeren van een (grafelijk) mandaat of opdracht, verwoord als ex mandato (selectie ex mandato), 

verschijnt tussen 1201 en 1244 in 11 oorkonden. Hoewel er binnen dit selectieoverzicht amper drie grafelijke akten 

voor drie verschillende destinatarissen te zien zijn, is er geen enkele andere oorkonder of bestemmeling die meer 

dan twee maal is weergegeven. Van de drie grafelijke akten uit de lijst kunnen er twee kanselarijstukken worden 

genoemd. Eén ervan is geredigeerd tijdens de regering van graaf Boudewijn VI/IX (Prevenier, De oorkonden, nr. 

251 dd. 1203 van Maria van Champagne voor het kapittel van Aire), het andere stuk op naam van graaf Thomas 

en gravin Johanna is hier in determinatiegroep 21a opgenomen. 
520 Vijf oorkonden, gedateerd tussen 1196 en 1198, zijn uitgevaardigd door Boudewijn VI/IX en richten zich 

voornamelijk tot religieuze instellingen (zie verder). De andere vijf op naam van Arnulf IV, graaf van Loon en 

Chiny, stammen pas uit de periode 1231-1244 en zijn overwegend bestemd voor stedelijke centra: DiBe ID 19040 
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duikt de woordcombinatie nog eens op in een akte op naam van Filips van Namen, die tussen 

1206 en 1212 het regentschap voerde over de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen. Met 

een totaal van zes representaties worden de Vlaams-Henegouwse vorstelijke oorkonden aldus 

de grootste homogene groep in de lijst. Voor de woordvolgorde binnen de elf akten uit de 

selectielijst geldt in de meeste gevallen (de) fidelium meorum consilio.521  

In de vorige determinatieclusters is reeds geargumenteerd waarom het dictaat van de vijf 

oorkonden van graaf Boudewijn VI/IX, die alle een Henegouwse destinataris hebben, 

ruimschoots voldoet aan de kwaliteiten van een redactioneel kanselarijstuk. Gezien elk van hen 

nog woordgroepen en uitdrukkingen laat zien die karakteristiek of zelfs exclusief zijn voor 

grafelijke kanselarijoorkonden bestemd voor Henegouwen, mag worden verondersteld dat ze 

zijn bedacht in een regionale Henegouwse kanselarijcel, die tijdens de jaren 1196-1198 

waarschijnlijk functioneerde onder de supervisie van Giselbert van Bergen.522 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

3053 1196-03-99 Boudewijn VI/IX AB St-Ghislain 

-> komt reeds voor in groep 7c, 14c 

5006 1196-99-99 Boudewijn VI/IX UR Braine-le-Château 

-> komt reeds voor in groep 14d 

2195 1196-99-99 Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> komt reeds voor in groep 14d 

2938 1197-99-99 Boudewijn VI/IX AB St-Denis-en-Broqueroie 

-> komt reeds voor in groep 4a, 7c, 16c 

2939 1198-99-99 Boudewijn VI/IX AB St-Denis-en-Broqueroie 

-> komt reeds voor in groep 7c 

 

 

Groep 22: Voorstelling van de grafelijke onderdanen 

In themagroep 17 werd achterhaald in welke mate er binnen de kanselarij karakteristieke 

formuleringen werden gehanteerd bij de voorstelling van de graaf en gravin, hun vorstelijke 

macht en hun territorium. In het verlengde daarvan wordt hier nagegaan of zich binnen 

diezelfde administratieve entourage bij de presentatie van de grafelijke onderdanen soortgelijke 

                                                        

 

 
dd. 1231 voor het kapittel van Munsterbilzen, DiBe ID 21199 dd. 1239 voor Montmédy, DiBe ID 21273 dd. 1239 

voor Beringen, DiBe ID 21480 dd. 1240 voor Kuringen en DiBe ID 22341 dd. 1244 voor Stokkem. 
521 Uitzonderingen zijn DiBe ID 13861 dd. 1206 van Filips van Namen voor de abdij van Sart-les-Moines 

((hominum) meorum fidelium consilio), DiBe ID 19040 dd. 1231 van Arnulf IV voor het kapittel van 

Munsterbilzen (consilio fidelium meorum) en DiBe ID 21199 dd. 1239 van Arnulf IV voor Montmédy (consilio 

fidelium meorum). 
522 Zie De Paermentier, ‘La chancellerie comtale’ en Paragraaf 5.2.1 in De Paermentier, Schrift in dienst van de 

macht, I, 229-233: ‘De kanselier – Giselbert van Bergen’. 
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typerende woordconstructies voordeden. Eerder kwamen hiervan reeds een aantal combinaties, 

vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van een adjectief als dilectus en fidelis, ter sprake. Zij 

kwamen voor in grafelijke akten die voldeden aan alle vooropgestelde dictaatcriteria, en mogen 

dus reeds tot het kanselarijarsenaal worden gerekend.523 Hierna worden nog vijf bijkomende 

woordclusters of adjectieven die stuk voor stuk dominant tot zeer dominant aanwezig zijn in de 

grafelijke oorkonden uit de periode 1191-1244 toegelicht. Elk groeperen ze een aanzienlijk 

aantal grafelijke akten wiens redactie reeds eerder in de kanselarij is gelokaliseerd, of die na 

specificatie van hun vereiste dicaatcomponenten hierna aan de lijst van redactionele 

kanselarijstukken mogen worden toegevoegd. Tot slot dient nog vermeld dat het 

‘gezagsargument’, waarbij een kanselarijmedewerker zich eerder dan een dictator uit een 

destinatarismilieu kan permitteren in de plaats van de graaf of gravin de onderdanen te 

portretteren met bijvoeglijke naamwoorden als dilectus, fidelis of karissimus, ook binnen dit 

thema een rol speelt. 

 

Groep 22a: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) 

Op basis van een score van 145 oorkonden kan worden gesteld dat de combinatie van de 

adjectieven dilectus en fidelis (selectie dilect* et fidel*) tijdens de eerste helft van de dertiende 

eeuw een vrij ruime toepassing genoot, zowel in protocollaire tekstgedeelten als het adres,524 

de corroboratio en de aankondiging van de getuigen, als in het dispositieve gedeelte. De 

verbonden adjectieven doen zich meer dan vijf maal voor in akten afkomstig van de koningen 

van Frankrijk (10 maal),525 in oorkonden van de bisschop van Luik (13 maal) en in deze 

afkomstig van de graaf van Namen na het regentschap van Filips I (10 maal), maar zijn nergens 

zo overheersend aanwezig als in de akten van de graven van Vlaanderen en Henegouwen en 

van de regent Filips van Namen (68 maal). Een betekenisvolle destinatarisgroep uit het 

selectieoverzicht is het kapittel van St-Donaas in Brugge. Het kapittel komt over de hele periode 

14 maal voor, waarvan negen maal als bestemmeling van een grafelijk stuk, en vijf maal van 

een niet-grafelijke akte. Verder tre(e)d(t)(en) de graaf en/of gravin van Vlaanderen en 

Henegouwen zelf ook acht maal op als destinataris. In respectievelijk drie en vier gevallen 

gebeurt dit in een akte afkomstig van de koning van Engeland en de Franse koning. Op één 

                                                        

 

 
523 Met name de woordcombinaties waarbij de onderdanen in uiteenlopende contexten en in velerlei 

hoedanigheden zijn geschetst als fidelis meus (groep 1a), dilectus meus (groep 10a), probi (...) homines (groep 4b), 

iniuratores et malefactores (groep 4b), dilectus clericus (meus, noster) (et fidelis meus, noster) (groep 5b), 

burgenses nostri (groep 6a), insultor (groep 6a) en scabinis et burgensibus (groep 11b).    
524 Wanneer dilectus et fidelis in het adres van een grafelijke oorkonde is aangewend, gaat het meestal om een 

mandament. Zie groep 12a: dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -is) (ADR). Zie ook Paragraaf 3.4 in De Paermentier, 

Schrift in dienst van de macht, I, 111-143: ‘Het dictaat van de grafelijke kanselarij: protocol’. 
525 Deze tien akten op naam van de Franse koningen Filips Augustus en Lodewijk VIII hebben een andere 

bestemmeling dan de graaf van Vlaanderen en Henegouwen. Vier andere koninklijke oorkonden zijn wel gericht 

aan de graaf en/of gravin (zie verder).  
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uitzondering na viel op basis van hun dictaatstudie evenwel niet te ontdekken wie 

verantwoordelijk was voor de redactie ervan.526  

Zeven grafelijke kanselarijoorkonden uit de periode 1191-1205 leveren het bewijs dat de 

samengevoegde adjectieven reeds behoorden tot het kanselarijarsenaal ten tijde van graaf 

Boudewijn VI/IX.527 Nog eens 41 grafelijke stukken (periode 1208-1242) waarin deze selectie 

voorkomt zullen hierna worden weergegeven omdat ze naast het uitgangspunt van deze 

determinatiegroep nog voldoende andere ‘grafelijke’ dictaatkarakteristieken laten zien. Tien 

akten ten slotte vertonen in hun tekst geen merkwaardigheden die een destinatarisoorsprong 

kunnen onthullen, maar voldoen evenmin aan alle voorwaarden om ze als volwaardige 

kanselarijcreatie te klasseren. Ze komen bijgevolg pas ter sprake bij de bespreking van de 

vermoedelijke kanselarijstukken.528 De totale som van vermoedelijke tot stellige grafelijke 

kanselarijstukken uit de selectielijst is bijzonder hoog in verhouding tot het aantal keren dat de 

woordcombinatie tijdens de periode 1191-1244 in de grafelijke akten voorkomt (58 op 69 

akten). Het betekent dat de combinatie dilectus et fidelis een dankbare verklikker is bij het 

speuren naar de redactionele oorkondeproductie binnen de grafelijke administratieve cel tijdens 

de eerste helft van de dertiende eeuw.  

In de oorkonden uit het resultatenoverzicht zijn de adjectieven dilectus et fidelis ook een 

aantal keren (13 maal) gekoppeld aan het substantief clericus. In 12 van de 13 gevallen gebeurt 

dit in een grafelijke oorkonde, maar in alle 13 stukken heeft dit betrekking op een belangrijke 

en invloedrijke grafelijke klerk.529 Het is namelijk opvallend dat het in de drie stukken van graaf 

                                                        

 

 
526 Namelijk akte DiBe ID 17699 dd. 1226 (a.q.) van de Franse koning Lodewijk VIII voor gravin Johanna, die in 

groep 30c als vermoedelijk kanselarijstuk wordt vernoemd.  
527 Prevenier, De oorkonden, nr. 1 dd. [1191] van koningin Mathilde voor de stad Gent, nr. 240 dd. 1202 van 

Boudewijn VI/IX voor kanselier Geraard van de Elzas, nr. 225 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van 

St-Bertijns, en vier oorkonden dd. 1205 op naam van Boudewijn VI/IX, respectievelijk voor paus Innocentius III 

(nr. 280), voor kanselier Geraard van de Elzas (nrs. 282 en 283) en voor Walter van Kortrijk (nr. 284). Van een 

achtste grafelijke oorkonde (nr. 152 dd. 1200 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van St-Bertijns) viel de herkomst 

niet te achterhalen.  
528 Met name DiBe ID 13181 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor het kapittel van St-Ursmer (Lobbes) (groep 

30b), DiBe ID 27627 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Lobbes (groep 30b), DiBe ID 14316 dd. 

1209 van Filips van Namen voor de stad Ieper (groep 30a), DiBe ID 14777 dd. 1212 van Ferrand voor Walter en 

Burchard van Avesnes (groep 30b), DiBe ID 15795 dd. 1217 van Johanna voor Maria van Praat (groep 30a), DiBe 

ID  16095 dd. 1219 (n.s.) van Johanna voor kanselier Willem de Capella (groep 30c), DiBe ID 17699 dd. 1226 

(a.q.) van koning Lodewijk VIII voor gravin Johanna (groep 30c), DiBe ID 29128 dd. 1230 (n.s.) van Johanna 

voor Robrecht van Béthune (groep 30b), DiBe ID 19749 dd. 1234 (n.s.) van Johanna voor Hillinus d’Aulnoy-lez-

Valenciennes, buticularius van Henegouwen (groep 30c) en DiBe ID 27592 dd. 1241 (n.s.) van Thomas voor 

Egidius van Bredene (groep 30c).   
529 De enige niet-grafelijke akte waarin dilectus et fidelis clericus als één woordgroep is opgenomen is afkomstig 

van de grafelijke baljuw Andreas van Oostkerke, maar is gericht aan de grafelijke klerk Egidius van Bredene, 

kanunnik in het Brugse St-Donaaskapittel (DiBe ID 27580 dd. 1235). Waarschijnlijk stond Egidius dus zelf in 

voor de redactie van de akte waarvan hijzelf de bestemmeling en de beneficiaris was. Gezien dit document handelt 
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Boudewijn VI/IX telkens gaat om Walter van Kortrijk, en in de negen grafelijke oorkonden uit 

de regeringsperiode van gravin Johanna (periode 1228-1242) op één geval na telkens wordt 

gedoeld op Egidius van Bredene.530  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

78 (Prev. 1)  1191-10-99 (a.q.) Mathilde v Portugal UR Gent 

13209 (Prev. 240)  1202-04-30 (a.q.) Boudewijn VI/IX PP – XX kanselier 

Geraard van de Elzas e.a. 

439 (Prev. 225)  1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB St-Bertijns 

13706 (Prev. 280)  1205-02-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX PA – XX Rome – 

Walter van Kortrijk 

25192 (Prev. 282)  1205-02-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX PP kanselier 

Geraard van de Elzas  

13707 (Prev. 283)  1205-02-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX PP kanselier 

Geraard van de Elzas  

13709 (Prev. 284)  1205-02-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX XX Walter van 

Kortrijk, grafelijk klerk 

14270 1208-02-22 Filips v Namen CP – XX Kortrijk 

(O.L.V.) – Simon Drinkewater 

-> komt reeds voor in groep 10a, 10c  

15164 1214-07-27 Johanna AB Boudelo 

-> komt reeds voor in groep 12a (dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -is) (ADR)) 

15714 1217-04-08 Johanna AB – XX St-Baafs 

(Gent) – Walter van Zomergem, baljuw van Brugge 

-> komt reeds voor in groep 12c (dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -is) (ADR)) 

15732 1217-05-02 Johanna AB St-Baafs 

(Gent) 

-> DISP: mando et rogo (groep 12a) (mandament) 

-> PROT: salutem et sinceram dilectionem (SAL) (groep 22a)531; dilect(o, -is) et 

fideli(bus) su(o, -is) (ADR) (groep 12a) 

                                                        

 

 
over een stuk leengrond dat hem voortaan werd toegekend, had hij er immers alle belang bij om zijn rechten in de 

juiste bewoordingen schriftelijk bevestigd te zien.  
530 De enige uitzondering is de grafelijke clericus Hendrik van Balegem, kanunnik van Doornik (DiBe ID 21943 

dd. 1242 van graaf Thomas voor de St-Baafsabdij in Gent). Voor een verdere bespreking van deze clericus comitis, 

zie Paragraaf 5.2 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 251: ‘De clerici comitis – Hendrik van 

Balegem’. 
531 Op de 20 maal dat de salutatio-formule salutem et sinceram dilectionem tussen 1212 en 1241 is toegepast, 

gebeurde dit acht maal in een oorkonde afkomstig van de graaf of gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Vijf 

kanselarijoorkonden van 1202, één kanselarijstuk van gravin Johanna dd. 1217 (DiBe ID 15732, groep 22a) en 

één op naam van haar tweede echtgenoot Thomas van Savoie (DiBe ID 21198 dd. 1239 voor de grafelijke baljuw 
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26971 1218-02-09 (n.s.)  Johanna AB – XX Zonnebeke – Hendrik 

van Moorslede 

-> DISP: fidelis meus (groep 1a)  

-> PROT: dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -is) (ADR) (groep 12a) (mandament) 

26217 1218-02-26 (n.s.) Johanna AB Oudenburg  

-> komt reeds voor in groep 17a (testes dilecti et fidelis mei (GET)) 

15896 1218-04-16 Johanna AB – XX St-Baafs (Gent) –  Raas 

VI van Gavere 

-> komt reeds voor in groep 12a (dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -is) (ADR)) 

16008 1218-12-03 Johanna CP St-Pieters (Rijsel) 

-> DISP: nisi per voluntatem (meam) (groep 18c); recognoscere se nichil iuris habere 

(groep 6d) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2); testium (…) subscriptione 

(...) interfu(-it, -erunt) (COR) (groep 10e); testes dilecti et fideles mei (GET) (groep 11c) 

26219 1219-05-99 Johanna XX Walter van Kortrijk, 

prothonotarius  

-> komt reeds voor in groep 10f  

16534 1221-03-12 (n.s.)  Johanna AB Nonnenbosse  

-> komt reeds voor in groep 18c, 20a (testes dilecti et fideles mei (GET)) 

17439 1225-03-18 (n.s.)  Johanna UR Biervliet 

-> komt reeds voor in groep 11c (testes dilecti et fideles mei (GET)) 

26757 1226-12-20  Johanna DO Raas VI van Gavere 

-> komt reeds voor in groep 17c (dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -is) (ADR)) 

27535 1227-06-10  Ferrand en Johanna XX Pascha, weduwe van 

Walter van Kortrijk 

-> DISP: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a); quitare et quitus 

clamare (groep 10b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

18181 1228-02-99  Ferrand en Johanna CA Egidius van Bredene 

(St-Donaas)  

-> komt reeds voor in groep 2, 7b, 10e (dilectus et fidelis clericus) 

                                                        

 

 
Renier van Klemskerke, zie determinatiegroep 29) tonen aan dat het protocol in de grafelijke administratieve cel 

iets intensiever werd toegepast onder Boudewijn VI/IX dan onder diens dochter Johanna, maar dat er desondanks 

een zekere continuïteit geschiedde in het gebruik ervan. Van de achtste grafelijke akte, afgekondigd door graaf 

Thomas (DiBe ID 28239 dd. 1241 voor het klooster van Marquette), viel de redactionele herkomst niet te 

ontdekken. Voor de kanselarijoorkonden dd. 1202 van graaf Boudewijn VI/IX, zie Prevenier, De oorkonden, nr. 

205 voor de stad Aire, nr. 207 voor Gent, nr. 208 voor Ieper, nr. 211 voor Rijsel en nr. 236 voor het St-

Donaaskapittel in Brugge.  
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27568 1228-06-99 Ferrand en Johanna CA Egidius van Bredene (St-

Donaas)  

-> komt reeds voor in groep 7b (dilectus et fidelis clericus) 

28164 1228-07-07 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 1a, 3, 4b, 5a, 7b  

28170 1229-03-99 (n.s.) Ferrand en Johanna XX Egidius, miles, DO van 

Quesnoy-sur-Deûle 

-> komt reeds voor in groep 10b  

28179 1230-03-22 (n.s.) Ferrand en Johanna XX Egidius, miles, DO van 

Quesnoy-sur-Deûle  en echtgenote Sarra 

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b, 7b, 16c, 18b  

29130 1230-05-99 Ferrand en Johanna XX Nicolas de Foro, burger 

van Dowaai 

-> DISP: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a); liberaliter et benigne 

(groep 28b) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 2) 

28190 1231-06-99 Ferrand AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b, 16c, 17d  

27573 1231-10-99 Ferrand CA Egidius van Bredene (St-

Donaas)  

-> komt reeds voor in groep 6c, 7a, 7b, 11a (dilectus et fidelis clericus) 

19679 1233-08-03 Johanna PP kanselier Franco van 

Maldegem  

-> komt reeds voor in groep 10d 

19351 1233-11-99 Johanna XX Hillinus d'Aulnoy-lez-

Valenciennes, buticularius van Henegouwen 

-> DISP: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a); per bonam veritatem 

(groep 4b); presentium testimonio litterarum (groep 23a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

19831 1234-08-99 Johanna AB Zoetendale (Maldegem) 

-> komt reeds voor in groep 10f, 17c 

19874 1234-11-27 Johanna CP–XX Kortrijk (O.L.V.) – 

Eustachius, baljuw v Gent 

-> PROT: dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -is) (ADR) (groep 12a) (mandament) 

19873 1234-11-27 Johanna XX Zeger III v Mosser 

-> komt reeds voor in groep 15a (dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -is) (ADR) 
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27578 1235-03-99 (n.s.) Johanna CA Egidius van Bredene (St-

Donaas) 

-> komt reeds voor in groep 7a, 7b, 10e (dilectus et fidelis clericus) 

27579 1235-03-99 (n.s.) Johanna XX – CA Andreas, baljuw van 

Brugge – Egidius van Bredene (St-Donaas) 

->DISP: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a)   

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

(mandament) 

20030 1235-05-99 Johanna UR Rijsel 

-> komt reeds voor in groep 4b, 13b, 14a, 14b, 17c 

31513 1235-07-25 Johanna XX Hugo, baljuw van Ieper 

-> komt reeds voor in groep 12b (dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -is) (ADR)) 

20537 1237-05-99 Johanna XX Verlinghem (kapel) 

-> komt reeds voor in groep 7b 

27039 1238-08-99 Thomas en Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 5b, 18b 

21238 1239-07-99 Thomas en Johanna AB Spermalie 

-> komt reeds voor in groep 10e, 13a (dilectus et fidelis clericus) 

27584 1239-10-09 Thomas XX – CA Brugge, Renier v 

Klemskerke, baljuw – Egidius van Bredene 

-> komt reeds voor in groep 7b, 9a (dilectus et fidelis clericus) 

27585 1240-02-29 (n.s.) Thomas XX – CA Brugge, Renier v 

Klemskerke, baljuw – Egidius van Bredene 

-> komt reeds voor in groep 7b, 9a 

28235 1240-10-11 Thomas en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 7b 

27047 1241-05-08 Thomas XX – AB Renier van Klemskerke, 

baljuw van Brugge – St-Andries (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 15a (dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -is) (ADR) 

21651 1241-06-99 Thomas en Johanna UR – UR Overschelde – Gent 

-> DISP: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a); dilectis scabinis 

(groep 22c) 

-> PROT: In cuius rei testimonium et firmitatem, presentes litteras sigill(-i, -orum) (mei, 

nostrorum) munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

21634 1241-08-99 Thomas en Johanna AB St-Baafs (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 10d, 10e, 10f, 13b (dilectus et fidelis clericus) 

21881 1242-08-05 Thomas XX Plouy (kapelnij) (Heneg.) 

-> komt reeds voor in groep 10b 



195 

 

21943 1242-12-01 Thomas AB St-Baafs (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 9a (dilectus et fidelis clericus) 

 

Groep 22b: scabinis et totius(que) communitas 

Het beschrijven van de schepenen en de hele stedelijke gemeenschap als scabinis et totius(que) 

communitas (selectie scabin* + [5] toti* commun*) is minder gebruikelijk binnen de termini 

van dit onderzoek. De woordgroep verschijnt tussen 1213 en 1243 slechts acht maal, maar 

manifesteert zich daarbinnen wel duidelijk in de grafelijke akten voor het verstedelijkte 

Vlaanderen (5 maal). Bovendien leveren vier van deze vijf grafelijke stukken in hun dictaat 

voldoende bewijsmateriaal om hun redactie te linken aan een dictator uit de kanselarij. De vijfde 

akte mist een voor de grafelijke akten karakteristiek dictaatelement, maar kan alsnog worden 

gerangschikt bij de vermoedelijke kanselarijstukken.532 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

20030 1235-05-99  Johanna UR Rijsel 

-> komt reeds voor in groep 4b, 13b, 14a, 14b, 17c, 22a 

20768533 1238-01-99 (n.s.) Thomas en Johanna UR Rijsel 

-> DISP: (scabini et) totius(que) communitas (groep 22b) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

21608 1241-04-99 Thomas en Johanna UR Ieper 

-> komt reeds voor in groep 6a, 10d 

21706 1241-08-99 Thomas en Johanna UR Oudenaarde 

-> DISP: (scabini et) totius(que) communitas (groep 22b); dilectis scabinis (groep 22c); 

volumus (...) et concedimus (groep 6a); ad utilitatem (groep 24a); in festo Beati Martini 

(groep 26a) 

-> PROT: In cuius rei testimonium et firmitatem, presentes litteras sigill(-i, -orum) (mei, 

nostrorum) munimine feci(mus) roborari (groep 2) 

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 4b) 

 

Groep 22c: dilectis scabinis 

Reeds rond 1200 had men binnen de grafelijke administratieve cel de gewoonte om de 

schepenen in het adresprotocol aan te spreken of in het dispositio weer te geven met het 

                                                        

 

 
532 Namelijk DiBe ID 19630 dd. 1232 van graaf Ferrand voor de stad Aardenburg (determinatiegroep 30c). 
533 DiBe ID 20768 heeft het karakter van een mandament, waardoor ze slechts één kenmerkend dictaatelement 

hoeft te bevatten. 
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bijvoeglijke naamwoord dilectus. Ook tijdens de regering van gravin Johanna blijft deze 

kanselarijtraditie zich verderzetten. Globaal gezien is de woordgroep dilectis scabinis (selectie 

dilectis [5] scabinis) tussen 1200 en 1243 49 maal toegepast, waarvan 30 maal in een oorkonde 

afkomstig van de graven en/of gravin van Vlaanderen en Henegouwen. De tweede grootste 

homogene groep in het overzicht wordt gevormd door een veel kleinere cluster van vijf akten 

uitgevaardigd door de graaf van Namen.  

Gezien het onderwerp van deze selectie de schepenen betreft, is het logisch dat vrijwel alle 

akten opgenomen in het resultatenoverzicht zijn gericht aan een stad of aan een baljuw als 

stedelijke representant van het vorstelijke gezag. Sommige steden komen als destinataris 

minstens drie maal voor in het resultatenoverzicht,534 maar er zijn verscheidene redenen om aan 

te nemen dat ze voor het onderzoek naar de redactieoorsprong van de grafelijke oorkonden uit 

deze lijst geen gewichtig tegenbewijs vormen. Vooreerst komt binnen het overzicht geen enkele 

stad die een oorkonde van de graaf en/of gravin van Vlaanderen en Henegouwen heeft 

ontvangen nog elders voor als destinataris van een niet-grafelijke akte. Bovendien waren steden 

tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw zowel in Vlaanderen als bijvoorbeeld in Holland 

of Noord-Frankrijk nog in volle ontwikkeling en uitbreiding, en beschikten ze nog niet over 

eigen redactiecentra.535 Als ze al eigen oorkonden produceerden werden de redactie en de 

scriptio meestal uitbesteed aan een naburig abdijscriptorium.536 Mocht een van de grafelijke 

oorkonden uit het selectieoverzicht van dilectis scabinis een dergelijk parcours hebben 

afgelegd, dan zou zich in de lijst zeker een stellig destinatarisstuk moeten bevinden. Dit is 

evenwel niet het geval. Acht akten van graaf Boudewijn VI/IX, geschonken tussen 1200 en 

1202 en bestemd voor acht verschillende steden, zijn door Walter Prevenier reeds aan de 

kanselarij toegeschreven,537 22 bijkomende oorkonden uit de regeringsperiode van gravin 

Johanna kunnen op basis van hun karakteristieke vormelijke verwantschappen tevens als 

vermoedelijk tot zeker in de grafelijke administratieve cel worden gesitueerd.538 De 

mandamenten die zich onder deze stukken bevinden vervullen reeds met één karakteristiek 

dictaatcomponent de voorwaarden. 

 

                                                        

 

 
534 Bijvoorbeeld Gent (7 maal), Ieper (6 maal) en Brugge (3 maal). 
535 Prevenier, ‘La production et la conservation des actes urbaines’, 560-564. Specifiek voor Vlaanderen, zie Leroy, 

‘Les débuts de la production d’actes urbains en Flandre au XIIIe siècle’, 267-279. Voor Holland, zie Dijkhof, ‘The 

Growing Literacy in the Towns of the County of Holland en Zeeland’, 133-142. Voor de regio Nord/Pas-de-Calais 

en Picardië, zie Tock, ‘La diplomatique urbaine au XIIe siècle dans le Nord de la France’, 501-522.  
536 Prevenier, ‘La chancellerie dans le cadre européen’, 49-52. 
537 Voor de acht kanselarijoorkonden van graaf Boudewijn VI/IX, zie Prevenier, De oorkonden, nr. 140 dd. 1200 

voor Brugge, nr. 205 dd. 1202 voor Aire, nr. 207 dd. 1202 voor Gent, nr. 208 dd. 1202 voor Ieper, nr. 209 dd. 1202 

voor Kortrijk, nr. 210 dd. 1202 voor Oudenaarde, nr. 211 dd. 1202 voor Rijsel en nr. 224 dd. 1202 voor St-Omaars. 
538 De twee vermoedelijke kanselarijstukken uit de selectielijst zijn DiBe ID 15130 dd. 1214 van Ferrand voor de 

stad Ieper (zie determinatiegroep 30b) en DiBe ID 17805 dd. 1226 van gravin Johanna voor de stad Gent (zie 

determinatiegroep 30a). 
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DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

412 (Prev. 140) 1200-08-14 Boudewijn VI/IX UR Brugge 

25145 (Prev. 205) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX UR Aire 

13200 (Prev. 207) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX UR Gent 

25146 (Prev. 208) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX UR Ieper 

13197 (Prev. 209) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX UR Kortrijk 

25147 (Prev. 210) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX UR Oudenaarde 

13199 (Prev. 211) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX UR Rijsel 

438 (Prev. 224) 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX UR – AB St-Omaars – 

St-Bertijns 

15128 1214-04-01 Johanna UR – HO Oudenaarde (O.L.V.) 

-> DISP: dilectis scabinis (groep 22c) 

-> PROT: / (mandament) 

15129 1214-04-05 (a.q.) Ferrand UR Ieper 

-> komt reeds voor in groep 12c 

26059 1214-99-99 (a.q.) Ferrand UR – HO Oudenaarde – O.L.V.-

hospitaal 

-> DISP: dilectis scabinis (groep 22c) (mandament) 

-> PROT: / 

17540 1225-09-25 Johanna UR Rijsel 

-> komt reeds voor in groep 18i 

17548 1225-10-07 Johanna UR Ieper 

-> komt reeds voor in groep 11c, 12a 

17572 1225-12-17 Johanna UR Gent 

-> DISP: dilectis scabinis (groep 22c); dilectus meus (groep 10a); proxime (...) venturo 

(groep 11b); scabinis et burgensibus (groep 11b); fidelis meus (groep 1a) 

-> PROT: / 

15333 1227-01-99 Johanna UR – HO Bergen – leprozerie  

  (n.s.) (a.q.) 

-> DISP: dilectis scabinis (groep 22c); ad provisionem (groep 16a) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) (mandament) 

18265 1228-03-21 (n.s.) Ferrand en Johanna  UR Ieper 

-> komt reeds voor in groep 11c, 14a, 14b 

18297 1228-04-99 Ferrand en Johanna XX NN baljuws van Gent 

-> DISP: dilectis scabinis (groep 22c); burgenses nostri (groep 6a); scabinis et 

burgensibus (groep 11b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 
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30630 1228-04-99 Ferrand en Johanna XX NN baljuws van 

Brugge 

-> DISP: dilectis scabinis (groep 22c); burgenses nostri (groep 6a); scabinis et 

burgensibus (groep 11b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

18298 1228-04-99 Ferrand en Johanna  UR Gent 

-> DISP: dilectis scabinis (groep 22c); scabinis et burgensibus (groep 11b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

18364 1228-09-99 Ferrand en Johanna  UR Dowaai 

-> komt reeds voor in groep 13b, 14a, 14b 

31512 1235-07-05 Johanna UR – CP Brugge – St-Donaas 

-> DISP: dilectis scabinis (groep 22c) (mandament) 

-> PROT: / 

21012 1238-10-25 Thomas UR Damme 

-> DISP: dilectis scabinis (groep 22c)  

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) (mandament) 

21608 1241-04-99 Thomas en Johanna UR Ieper 

-> komt reeds voor in groep 6a, 10d, 22b 

21650 1241-06-99 Thomas en Johanna UR Veurne 

-> DISP: dilectis scabinis (groep 22c); si presentes esse non poterimus (groep 14b); 

scabinis et burgensibus (groep 11b); burgenses nostri (groep 6a) 

-> PROT: / 

21651 1241-06-99 Thomas en Johanna UR – UR Overschelde – Gent 

-> komt reeds voor in groep 22a 

21706 1241-08-99 Thomas en Johanna UR Oudenaarde 

-> komt reeds voor in groep 22b 

21716 1241-09-99 Thomas en Johanna UR Damme 

-> DISP: dilectis scabinis (groep 22c); scabinis et burgensibus (groep 11b); burgenses 

nostri (groep 6a); ad utilitatem (groep 24a); utilitatem ville (groep 14b) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 4b) 
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21825 1242-05-14 Johanna UR – AB Gent – St-

Elisabethbegijnhof  

-> DISP: dilectis scabinis (groep 22c) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d)  

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) (mandament) 

 

Groep 22d: religiosae mulieres 

Kloosterzusters worden tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw in Latijnse oorkonden het 

vaakst omschreven als moniales.539 In de grafelijke kanselarij is religiosae mulieres eveneens 

gangbaar. Behalve dat deze term ook is gehanteerd voor de begijnen die zich vanaf 1200 in de 

steden van de Zuidelijke Nederlanden begonnen te organiseren540, is de woordgroep net zo goed 

algemeen aangewend om nonnen te betitelen. Tussen 1196 en 1244 is de woordcombinatie 

religiosae mulieres (selectie relig* mulier*) 25 maal gehanteerd, waarvan in ongeveer de helft 

van de gevallen (13 maal) in een grafelijke akte. Van die 13 grafelijke oorkonden, die zowel 

Vlaamse als Henegouwse bestemmelingen hebben, voldoen er acht aan alle dictaatvereisten om 

als kanselarijwerkstuk te kunnen worden weerhouden — in zoverre dit in één van de 

voorgaande determinatiegroepen nog niet is aangetoond. Verder komt één akte in 

determinatiegroep 30c ter sprake als vermoedelijke intellectuele creatie van een 

kanselarijmedewerker541, en is van een andere oorkonde reeds geduid waarom ze als falsum is 

bestempeld.542 De vier resterende grafelijke oorkonden uit het selectieoverzicht onthulden hun 

redactieoorsprong niet.  

Tot slot is het meldenswaardig dat de woordvolgorde binnen deze woordgroep betekenisvol 

is. De omgekeerde selectie mulier* relig* bevat immers in haar pakket van acht oorkonden 

geen enkele grafelijke akte. 

  

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

20163 1235-12-99 Johanna AB – AB Bijloke (Gent) – St-

Elisabethbegijnhof  

-> komt reeds voor in groep 13a 

                                                        

 

 
539 De selectie monial* leverde tussen 1191 en 1244 329 oorkonden op, waaronder zich 63 grafelijke oorkonden 

bevonden.  
540 Aanvankelijk werden begijnen niet enkel omschreven als religiosae mulieres, maar droegen ze tevens de 

Latijnse benamingen beguina, mulieres sanctae en religiosae feminae. Simons, Cities of Ladies, 318. 
541 Namelijk DiBe ID 20347 dd. 1236 van gravin Johanna voor Willem, heer van Hondschoote (zie 

determinatiegroep 30c). 
542 Te weten DiBe ID 22076 dd. 1243 van gravin Johanna voor de abdij van Zwijveke (Dendermonde). Zie 

determinatiegroep 6a. 
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28218 1236-05-99 Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 16c 

20477 1237-02-99 (n.s.) Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 4b 

21275 1239-10-99 Thomas en Johanna AB Epinlieu (Bergen) 

-> DISP: religiosae mulieres (groep 22d); (in) perpetuam (...) elemosinam (...)  assignare 

(groep 1a); karissimus (groep 22e) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

22526 1240-99-99 Margareta AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 5c, 8d 

21859 1242-06-99 Johanna HO – AB – AB Bijloke (Gent) – St-

Elisabethbegijnhof – Bijloke 

-> komt reeds voor in groep 16a 

27139 1242-11-99 Johanna AB – AB Bijloke (Gent) – St-

Elisabethbegijnhof  

-> komt reeds voor in groep 16a, 16b 

27057 1244-04-02 (a.q.) Thomas en Johanna XX Eustachius Zelle, burger van 

Oudenaarde 

-> komt reeds voor in groep 8a 

 

Groep 22e: karissimus  

De oefening in woordfrequentie die Walter Prevenier met de grafelijke oorkonden bestemd 

voor de abdij van Ninove in de jaren 1960 maakte, bracht reeds aan het licht dat het adjectief 

karissimus enkel voorkwam in grafelijke oorkonden die in de kanselarij waren vervaardigd, en 

geen enkele maal te zien was in de grafelijke stukken die door een dictator uit de abdij van 

Ninove waren opgesteld.543 Een psychologische verklaring hiervoor schuilde in het feit dat 

niemand zich wellicht beter kon vereenzelvigen met de graaf of gravin dan de ambtenaar uit 

diens onmiddellijke omgeving.544 Een zelfde frequentieanalyse uitgevoerd in een breder 

comparatief werkveld545 leidt tot een gelijkaardige vaststelling, zij het met enkele nuances en 

aanvullingen. De selectie karissim* levert binnen de periode 1191-1244 een resultaat op van 

360 akten, waaronder zich 106 oorkonden bevinden afkomstig van de graven en gravinnen van 

                                                        

 

 
543 Prevenier, De oorkonden, I, 279-299. Zie ook Prevenier, ‘La chancellerie dans le cadre européen’, 43-44.  
544 Zie hiervoor ook themagroep 17: ‘De graaf en gravin, de grafelijke macht, het grafelijke territorium’.  
545 Namelijk de ca. 16.500 oorkonden uit de periode 1191-1244 die zijn opgenomen in het digitale bronnencorpus 

Thesaurus Diplomaticus/Diplomata Belgica.  
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Vlaanderen en Henegouwen.546 Dit resultaat toont aan dat de toepassing van het adjectief 

karissimus tijdens het laatste decennium van de twaalfde eeuw en gedurende de eerste helft van 

de dertiende eeuw sowieso een populaire manier was om aan te geven dat de oorkonder zijn 

bestemmeling of een persoon die in de oorkondetekst ter sprake kwam genegen was, of toch op 

zijn minst die indruk wou wekken. Tegelijk onthult het overzicht dat het vooral de grafelijke 

akten uit Vlaanderen en Henegouwen waren waarin het adjectief werd toegepast. Het pakket 

van grafelijke oorkonden is binnen de lijst namelijk zeer manifest vertegenwoordigd als 

grootste homogene groep. Andere betekenisvolle groepen van wereldlijke oorkonders zijn 

territoriale heersers uit naburige vorstendommen (graven, hertogen),547 de koningen van 

Frankrijk (14 maal) en Engeland (5 maal), en lokale leenheren (44 maal).548 Groepen van 

oorkonders uit religieuze milieus zijn in geringere mate gerepresenteerd in het 

resultatenoverzicht: het totaal van bullen (PA: 12 maal), bisschoppelijke oorkonden (EP: 19 

maal) en akten afkomstig van abdijen (AB: 16 maal) en kapittels (CP: 9 maal) geeft een resultaat 

van ‘slechts’ 56 oorkonden op een totaal van 360.  

Als destinatarisgroep zijn abdijen (142 maal) en kapittels (45 maal) er veel nadrukkelijker 

in vertegenwoordigd, al verdringt hun talrijke aanwezigheid de grafelijke oorkonden als 

grootste homogene groep niet, omdat ze in elk van beide gevallen een veelheid aan instellingen 

overkoepelt. Met een resultaat van 36 akten vormen de graven en gravinnen van Vlaanderen en 

Henegouwen overigens ook een vrij grote destinatarisgroep in dit overzicht. Binnen deze 

dictaatstudie kan ook van enkele van deze stukken worden aangetoond dat ze vermoedelijk tot 

zeker in de omgeving van hun destinataris — hier: het Vlaams-Henegouwse grafelijke huis — 

zijn opgesteld.549  

Dertig ‘Vlaamse’ kanselarijoorkonden uit de regeringsperiode van de graven Boudewijn 

V/VIII en VI/IX toonden reeds aan dat karissimus binnen de grafelijke administratie 

daadwerkelijk een geliefkoosd adjectief was om de sympathie en affectie van de graaf of gravin 

ten overstaan van een persoon of instelling uit te drukken.550 De 61 bijkomende vermoedelijke 

                                                        

 

 
546 De selectie met de spellingsvariant carissimus (selectie carissim*) bracht binnen dezelfde termini 98 oorkonden 

voort, waarvan 22 grafelijke akten. Omdat de verhouding van de grafelijke oorkonden ten opzichte van het totale 

aantal keren dat de selectie voorkwam pregnanter was bij de spellingswijze karissimus, werd geopteerd om van 

deze laatste selectie een afzonderlijke determinatiegroep te maken. 
547 Waaronder als voornaamste de hertog van Brabant (9 maal) en de graven van Namen (8 maal), Boulogne (5 

maal) en St-Pol (4 maal). 
548 Deze groep van oorkonders is evenwel zeer verscheiden omdat ze in totaal 28 verschillende namen van 

leenheren groepeert. 
549 Zie verder voor de lijst met vermoedelijke kanselarijstukken uit het selectieoverzicht van karissimus. 
550 Prevenier, De oorkonden, vier oorkonden dd. 1194 van Margareta van de Elzas: nr. 11 en nr. 15 voor de abdij 

van Loos, nr. 18 voor de abdij van Orsinval en nr. 21 voor het St-Donaaskapittel in Brugge; twee oorkonden van 

Boudewijn VI/IX dd. 1195: nr. 34 en nr. 35, beide bestemd voor de abdij van St-Amand; nr. 91 dd. 1198 van Maria 

van Champagne voor de stad St-Omaars; drie oorkonden dd. 1199 van Boudewijn VI/IX: nr. 112 voor Raoul van 

Passendale en zijn echtgenote en nr. 117 en nr. 119 voor de grafelijke kapel in Kortrijk; nr. 141 dd. 1200 van 

Boudewijn VI/IX voor Rinoaldus, kapelaan van Aire (O.L.V.); tien oorkonden van Boudewijn VI/IX dd. 1202: nr. 
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(11)551 tot stellige (50) kanselarijstukken uit dit dictaatonderzoek afkomstig van of gericht aan 

de graaf en/of gravin van Vlaanderen en Henegouwen beamen niet enkel deze vaststelling voor 

de daaropvolgende regeringsperiode van gravin Johanna, maar tonen bovendien ook aan dat het 

bijvoeglijke naamwoord voor de volledige onderzoeksperiode tot het ‘centrale’ 

kanselarijgeheugen mag worden gerekend, omdat het zowel is aangewend in grafelijke akten 

bestemd voor Vlaanderen als in deze voor Henegouwen.  

Tot slot dient nog opgemerkt dat zich in het selectieoverzicht van karissimus onder de 

grafelijke oorkonden van Boudewijn VI/IX ook vier destinatarisstukken bevinden.552 Twee 

daarvan zijn gericht aan de abdijen van St-Maarten (Ieper) en van Clairvaux, maar kunnen 

verder worden genegeerd omdat ze in de lijst niet voorkomen als bestemmeling van een 

grafelijke oorkonde. De abdij van St-Bertijns daarentegen, aan wie de overige twee grafelijke 

destinatarisoorkonden zijn gericht, is in 1223 wel nog één maal te zien in een oorkonde 

afkomstig van gravin Johanna (DiBe ID 17001). Omdat de tekst van deze akte slechts 

fragmentair in kopie is overgeleverd, biedt ze onvoldoende vergelijkingsmateriaal om de 

oorsprong van haar redactie te kunnen lokaliseren. In het fragment dat is overgeleverd vallen 

wel twee voor de grafelijke akten karakteristieke dictaatelementen te ontwaren (karissimus en 

causa Dei (groep 5b)), maar in de weggelaten delen kunnen zich net zo goed anomalieën hebben 

bevonden die refereren aan de redactiegewoonten van het abdijscriptorium. Om deze redenen 

wordt bij de oorkonde van Johanna uit 1223 dan ook niet verder stilgestaan. 

 

 

 

 

                                                        

 

 

192 voor het kapittel van Aire, nr. 197 voor de grafelijke kapel in Kortrijk, nr. 200 voor de abdij van Nonnenbosse, 

nr. 202 voor de Premonstratenzer orde, nr. 204 voor de abdij van Thenailles, nr. 205 voor de stad Aire, nr. 209 

voor de stad Kortrijk, nr. 211 voor de stad Rijsel, nr. 217 voor de abdij van Clairmarais en nr. 226 voor kanselier 

Geraard van de Elzas; nr. 256 dd. 1203 van Boudewijn VI/IX voor paus Innocentius III; drie akten dd. 1204 van 

Boudewijn VI/IX: nr. 265 voor de stad Aire, nr. 271 voor paus Innocentius III en nr. 272 voor de aartsbisschop 

van Keulen; vijf oorkonden van Boudewijn VI/IX dd. 1205: nr. 282, nr. 283 en nr. 288 voor kanselier Geraard van 

de Elzas, nr. 286 en nr. 287 voor de Franse koning Filips Augustus.  
551 De elf vermoedelijke kanselarijoorkonden uit dit onderzoek zijn: DiBe ID 2196 dd. 1199 van Boudewijn VI/IX 

voor het kapittel van Ste-Waudru in Bergen (groep 30c), DiBe ID 15795 dd. 1217 van Johanna voor Maria van 

Praat (groep 30a), DiBe ID 17901 dd. 1226 en DiBe ID 28972 dd. 1227 van Ferrand en Johanna voor de Franse 

koning Lodewijk IX (groep 30b), DiBe ID 18333 dd. 1228 van de abt van Clairmarais voor Ferrand en Johanna 

(groep 30a), DiBe ID 28205 dd. 1232 van Pierre Maisnil voor Ferrand en Johanna (groep 30a), DiBe ID 27540 

dd. 1233 van Raas van Gavere voor Ferrand en Johanna (groep 30a), DiBe ID 28210 dd. 1234 van de abdij van 

Zoetendale voor gravin Johanna (groep 30a), DiBe ID 21723 dd. 1241 van Alfonso van Portugal voor Thomas en 

Johanna (groep 30a), DiBe ID 21724 dd. 1241 van Thomas en Johanna voor Alfons van Portugal (groep 30a) en 

DiBe ID 28256 dd. 1244 van Thomas en Johanna voor het klooster van Marquette (groep 30a).  
552 Prevenier, De oorkonden, nr. 85 dd. 1198 van koningin Mathilde voor de abdij van St-Bertijns, nr. 180 dd. 1201 

van Boudewijn VI/IX voor de abdij van St-Maarten (Ieper), nr. 156 dd. 1201 van Boudewijn VI/IX voor de abdij 

van St-Bertijns en nr. 243 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Clairvaux.    
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DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

3048553 1194-06-99 Boudewijn V/VIII UR – CP Moustier-sur-

Sambre 

-> DISP: karissimus (groep 22 e) 

-> PROT: primus marchio Namuc-(i, -ensis) (INT) (groep 1b); Actum (...) anno 

dominationis (mee, nostris, ipsius comitis) in Flandria (...) in Namuco (...) in Haino(n)ia  

(DAT) (groep 1b) 

283 (Prev. 11) 1194-11-15 (a.q.) Margareta vd Elzas  AB Loos 

317 (Prev. 15) 1194-11-15 (a.q.) Margareta vd Elzas AB Loos 

320 (Prev. 18) 1194-11-15 (a.q.) Margareta vd Elzas AB Orsinval 

322 (Prev. 21) 1194-11-15 (a.q.) Margareta vd Elzas CP St-Donaas (Brugge) 

290 (Prev. 34) 1195-07-26 Boudewijn VI/IX AB St-Amand 

291 (Prev. 35) 1195-07-99 Boudewijn VI/IX AB St-Amand 

2829 1196-05-99 Boudewijn VI/IX AB Cambron 

-> komt reeds voor in groep 17b, 17d 

364 (Prev. 91) 1198-12-25 (a.q.) Maria v Champagne UR St-Omaars 

3060 1198-99-99 Boudewijn VI/IX CP Soignies 

-> komt reeds voor in groep 17d, 18g 

385 (Prev. 112) 1199-07-15 Boudewijn VI/IX XX Raoul van 

Passendale 

388 (Prev. 117) 1199-12-04 (a.q.) Boudewijn VI/IX PO Kortrijk (grafelijke 

kapel) 

392 (Prev. 119) 1199-12-04 Boudewijn VI/IX en 

  Maria v Champagne PO Kortrijk (grafelijke 

kapel) 

413 (Prev. 141) 1200-08-18 Boudewijn VI/IX PO Aire 

13174 (Prev. 192) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX CP Aire 

13194 (Prev. 197) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX PO Kortrijk (grafelijke 

kapel) 

13198 (Prev. 200) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Nonnenbosse 

13193 (Prev. 202) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Premonstratenzer 

orde 

25144 (Prev. 204) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Thenailles 

25145 (Prev. 205) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX UR Aire 

13197 (Prev. 209) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX UR Kortrijk 

                                                        

 

 
553 Gezien de datatio Actum (...) anno dominationis (mee, nostris, ipsius comitis) in Flandria (...) in Namuco (...) 

in Haino(n)ia  exclusief aanwezig is in de oorkonden van de graven van Vlaanderen en Henegouwen, voldoet dit 

dictaat met drie karakteristieke eigenschappen reeds aan de voorwaarden van een redactioneel kanselarijstuk. 
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13199 (Prev. 211) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX UR Lille 

13210 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Salzinnes 

-> komt reeds voor in groep 1a, 10a, 18c 

433 (Prev. 217) 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Clairmarais 

25172 (Prev. 226) 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX PP kanselier Geraard 

van de Elzas 

13213 1202-12-24 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Ghislenghien 

-> komt reeds voor in groep 2, 4a, 18c 

13396 (Prev. 256) 1203-04-20 (a.q.) Boudewijn VI/IX PA Innocentius III 

13571 (Prev. 271) 1204-05-31 (a.q.) Boudewijn VI/IX PA Innocentius III 

13569 (Prev. 272) 1204-05-31 (a.q.) Boudewijn VI/IX AE Keulen 

25185 (Prev. 265) 1204-99-99 (a.q) Boudewijn VI/IX UR Aire 

25192 (Prev. 282) 1205-02-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX PP kanselier Geraard 

van de Elzas 

13707 (Prev. 283) 1205-02-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX PP kanselier Geraard 

van de Elzas 

13738 (Prev. 286) 1205-03-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX RE Frankrijk – Filips 

August 

13735 (Prev. 287) 1205-03-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX RE Frankrijk – Filips 

August 

13737 (Prev. 288) 1205-03-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX  PP kanselier Geraard 

van de Elzas 

27013 1219-01-99 (n.s.) Johanna AB Gent – Nieuwenbos 

-> komt reeds voor in groep 5a, 10c, 18d, 19a 

27274 1219-09-20 Johanna HO Kortrijk (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 2, 10e 

26225 1221-01-29 (n.s.) Johanna AB St-Andries (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 1a, 7b 

26226 1221-03-31 (a.q.) Johanna AB St-Andries (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 3, 17a, 18i 

26757 1226-12-20 Johanna DO Raas VI van Gavere 

-> komt reeds voor in groep 17c, 22a 

18183 1227-10-99 (a.q.) Ferrand en Johanna AB Loos 

-> komt reeds voor in groep 11a 

25698 1227-12-99 Ferrand AB–AB–AB Nieuwenbos – Bijloke 

– (Wittoc) 

-> komt reeds voor in groep 17d 

27014 1227-99-99 Ferrand AB Nieuwenbos 

-> komt reeds voor in groep 19a  

18347 1228-08-23 Ferrand AB Nonnenbosse 

-> komt reeds voor in groep 17d 
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27015 1229-05-99 Johanna AB – HO – Bijloke – Bijloke  –  

   AB – EP Nieuwenbos (Gent) – 

Utrecht  

-> komt reeds voor in groep 8c, 15a, 16b 

18951 1231-02-21 (n.s.) Egidius v Aigremont CO Ferrand en Johanna 

-> komt reeds voor in groep 11d 

18967 1231-03-99 (n.s.) Ferrand XX – AB  testament v Ferrand –

Marquette 

-> komt reeds voor in groep 5b, 16c, 17d, 18c 

28189 1231-06-99 Ferrand AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b, 16c, 17d 

28190 1231-06-99 Ferrand AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 5a, 6b, 16c, 17d, 22a 

19079 1231-09-12 Ferrand PP – PP Willem, proost van St 

Donaas + Pierre de Colmieu, proost van St-Omaars 

-> DISP: karissimus (groep 22e); infra predictum terminum (groep 26c); eodem (...) modo 

(groep 28c) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

19579 1233-08-99 Johanna HO Brugge (St-Jan) 

-> komt reeds voor in groep 10g, 17c 

27028 1233-09-99 Johanna HO Oudenaarde (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 10g, 17c 

19605 1233-09-99 Johanna HO Ieper (St-Catharina) 

-> komt reeds voor in groep 10g, 16a, 17c 

19604 1233-09-99 Johanna HO Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 10g, 16a, 17c 

19611 1233-10-01 Willem, deken van St-Pieters- 

  kapittel (Rijsel) CO Johanna 

-> DISP: karissimus (groep 22e); pie recordationis (groep 25a); felicis memorie (groep 5b); 

liberaliter et benigne (groep 28b)  

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) 

(groep 2) 

28295 1233-11-12 Johanna UR – AB Mardyck – Marquette  

-> komt reeds voor in groep 10d,17c 

19641 1233-11-99 Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 19a 

25719 1233-11-99 Johanna HO – AB  Bijloke – Bijloke  

-> komt reeds voor in groep 16a, 16b, 17c 
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28298 1233-12-99 Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 1a, 7b, 16c, 17c, 18c 

19658 1233-12-99 Johanna HO leprozerie St-Sauveur 

(Rijsel) 

-> komt reeds voor in groep 10g, 17c 

19787 1234-05-99  ohanna AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 11a, 15b, 17a 

19788 1234-05-99 Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 1a, 3, 17c 

19831 1234-08-99 Johanna AB Zoetendale (Maldegem) 

-> komt reeds voor in groep 10f, 17c, 22a 

19927 1235-01-19 (n.s.) Johanna XX – XX NN kinderen v Willem II van 

Dampierre – NN kinderen v Burchard van Avesnes 

-> komt reeds voor in groep 8d, 11a 

20030 1235-05-99 Johanna UR Rijsel 

-> komt reeds voor in groep 4b, 13b, 14a, 14b, 17c, 22a, 22b 

27034 1235-10-99 Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 5b, 10c, 17c, 19a 

20163 1235-12-99 Johanna AB – AB Bijloke (Gent) – St-

Elisabethbegijnhof  

-> komt reeds voor in groep 13a, 22d 

28220 1236-09-99 Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 16c 

20386 1236-10-99 Johanna AB St-Elisabethbegijnhof (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 12b 

20477 1237-02-99 (n.s.) Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 4b, 22d 

27043 1239-08-09 Thomas AB – AB Cîteaux (orde van) – Gent 

(Bijloke) 

-> komt reeds voor in groep 15a, 17d 

21275 1239-10-99 Thomas en Johanna AB Epinlieu (Bergen) 

-> komt reeds voor in groep 22d 

27049 1241-06-11 Johanna AB – XX St-Andries (Brugge) – 

Renier van Klemskerke, baljuw van Brugge 

-> komt reeds voor in groep 12b, 13a, 17c 

21690 1241-08-14 Thomas XX Willem, monnik van Boudelo 

-> komt reeds voor in groep 9a 

21771 1242-02-99 (n.s.) Thomas en Johanna RE Frankrijk – Lodewijk IX 

-> komt reeds voor in groep 6a 
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25749 1242-04-19 (a.q.) Johanna AB – HO Bijloke (Gent) – O.L.V.-

hospitaal (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 17c 

27053 1242-06-02 Johanna HO – XX Oudenaarde – Hendrik 

baljuw v Oudenaarde 

-> komt reeds voor in groep 12b  

22066 1243-05-99 Johanna AB Flines-lez-Raches 

-> komt reeds voor in groep 5a, 17c, 17e 

27057 1244-04-02 (a.q.) Thomas en Johanna XX Eustachius Zelle, burger v 

Oudenaarde 

-> komt reeds voor in groep 8a, 22d 

22194 1244-12-04 (a.q.) Thomas en Johanna AB Marquette 

-> komt reeds voor in groep 8a 

 

 

 

Groep 23: De oorkonde als schriftelijk bewijs van de rechtshandeling 

Groep 23a: presentium testimonio litterarum 

In 38 oorkonden, gedateerd tussen 1209 en 1244, wordt met de woorden presentium testimonio 

litterarum geëxpliciteerd dat het instrumentum geldt als schriftelijk bewijs voor de 

rechtsgeldigheid van de actio. Deze geijkte formule wordt zowel in de notificatio,554 het 

dispositio555 als in sanctio-belofteclausules556 aangetroffen, en komt in 16 op de 38 maal voor 

in een akte waarin de corroboratio ontbreekt.557 In dergelijke gevallen is de uitdrukking telkens 

                                                        

 

 
554 Voorbeeld: DiBe ID 20201 dd. 1236 (n.s.) van Walter, deken van de Christenheid van Geraardsbergen, voor 

de abdij van St-Maarten in Doornik: universitati vestre notum facimus presentium testimonio litterarum, quod cum 

(...). 
555 Voorbeeld: DiBe ID 28609 dd. 1217 (n.s.) van enkele lokale miles voor het St-Pieterskapittel van Rijsel, DiBe 

ID 19039 dd. 1231 van graaf Ferrand voor de stad Gent en de St-Baafsabdij, DiBe ID 19773 dd. 1234 van Johannes 

de Heripont en zijn echtgenote Ida voor de abdij van St-Maarten in Doornik. 
556 Voorbeeld: DiBe ID 28298 dd. 1233 van gravin Johanna voor het klooster van Marquette (et promisi contra 

omnes fideliter tanquam domina patrie garandire presentium testimonio litterarum), DiBe ID 19516 dd. 1234 

(a.q.) van Willem, burggraaf van Maldegem, voor de St-Baafsabdij in Gent. 
557 Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn: DiBe ID 14320 dd. 1209 van de abten van Lobbes en Bonne-

Espérance voor het kapittel van St-Materne in Luik en voor Giselbert van Bergen, proost van St-Germain, DiBe 

ID 19422 dd. 1233 (n.s.) van Ferrand en Johanna voor de abdij van Cambron, DiBe ID 27353 dd. 1243 van gravin 

Johanna voor de abdij van Groeninge en voor Willem, monnik van Boudelo. 
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aan het eind van het dispositio ingelast, en vervangt ze er als het ware de aankondiging van de 

valideringstekens.558  

Met 14 akten vormen de graaf en gravin van Vlaanderen en Henegouwen de grootste 

eenvormige groep binnen dit resultatenoverzicht. Net als veel andere protocollaire en 

dispositieve kanselarijformules duikt ook presentium testimonio litterarum pas vanaf 1228 op 

in de grafelijke (kanselarij)oorkonden. De selectie is met andere woorden een zoveelste 

illustratie van de vocabulaire en grammaticale stijlvernieuwing die vanaf dan vermoedelijk 

onder impuls van Egidius van Bredene heeft plaatsgevonden.559  

Van de 14 grafelijke oorkonden, waaronder zowel akten voor Vlaamse als voor Henegouwse 

destinatarissen, voldoen er acht aan alle vooropgestelde dictaatcriteria, en vijf net niet. Omdat 

deze laatste evenmin verdachte vormelijke elementen vertonen die in de richting van een 

destinatarisherkomst wijzen, worden ze als vermoedelijke kanselarijstukken gecategoriseerd.560  

 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

27567 1228-05-99 Ferrand en Johanna CA Egidius van Bredene (St-

Donaas)  

-> komt reeds voor in groep 7b 

19422 1233-01-25 (n.s.) Ferrand en Johanna AB Cambron 

-> komt reeds voor in groep 7b, 15b 

19351 1233-11-99 Johanna XX Hillinus d'Aulnoy-lez- 

Valenciennes, buticularius v Henegouwen 

-> komt reeds voor in groep 22a 

28298 1233-12-99 Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 1a, 7b, 16c, 17c, 18c, 22e 

                                                        

 

 
558 Het ontbreken van de aankondiging van de valideringstekens of van een corroboratio in het algemeen hoeft niet 

noodzakelijk de aanhechting van een zegel uit te sluiten. Vaak is het zegel aan het document aangebracht, maar 

vindt men er in de oorkondetekst geen verwijzing naar. Het tegenovergestelde geldt niet: indien de uitwendige 

valideringstekens in de oorkondetekst zijn aangekondigd, moeten ze in principe op of aan het document zijn 

aangebracht. Guyotjeannin, Pycke en Tock, Diplomatique médiévale, 84. 
559 Zie ook Paragraaf 5.2.2 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 244-248: ‘De clerici comitis – 

Egidius van Bredene’. 
560 Het betreft DiBe ID 29128 dd. 1230 (n.s.) van Johanna voor Robrecht, voogd van Béthune (groep 30b), DiBe 

ID 19039 dd. 1231 van Ferrand voor de stad Gent en de St-Baafsabdij (groep 30c), DiBe ID 19419 dd. 1233 (n.s.) 

van Johanna voor de horigen van de abdij van Ename in Kain (groep 30b), DiBe ID 20602 dd. 1237 van Johanna 

voor de abdij van St-Denis-en-Broqueroie (groep 30a) en DiBe ID 21795 dd. 1242 (n.s.) van Thomas en Johanna 

voor St-Anna-ter-Muiden (groep 30a). Met uitzondering van het laatste stuk tellen de oorkondeteksten van deze 

vermoedelijke kanselarijoorkonden elk minder dan 80 woorden. Het feit dat ze binnen hun geringe tekstvolume 

toch elk drie karakteristieke dictaatelementen laten zien, is op zich al markant en verhoogt het potentialis van hun 

kanselarijherkomst aanzienlijk. 
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27033 1235-03-99 (n.s.) Johanna HO Oudenaarde  

-> komt reeds voor in groep 17a 

27051 1241-06-99 Thomas en Johanna AB Groeninge  

-> komt reeds voor in groep 4b, 5a, 5c, 10e, 13b, 15a 

27353 1243-05-18 Johanna AB – XX Groeninge – Willem 

monnik vanBoudelo 

-> komt reeds voor in groep 9a, 10e 

22382 1244-06-30 Thomas XX Willem van Braine-le-Comte 

-> komt reeds voor in groep 9a 

 

 

Groep 24: ‘Ad usus-’formuleringen 

In determinatiegroep 16a werd ad provisionem reeds toegelicht als één van de karakteristieke 

kanselarijformules om uit te drukken op welke manier een schenking moest worden besteed, of 

algemeen voor wie of met welk doel een bepaling uit het negotium was gesteld. Hierna komen 

nog drie woordgroepen aan bod die kenmerkender zijn voor de oorkonden afkomstig van de 

graven van Vlaanderen en Henegouwen dan voor akten uit andere oorkonder- of 

destinatarismilieus en die elk een aantal grafelijke kanselarijoorkonden genereren, waarvan de 

dictaateigenschappen al dan niet reeds in een voorgaande determinatiegroep zijn uiteengezet. 

Groep 24a: ad utilitatem 

Ad utilitatem als één aaneensluitende woordgroep (selectie ad utilitatem)561 verschijnt tussen 

1193 en 1244 in 56 oorkonden, waarvan 17 grafelijke. Van acht onder hen is reeds aangetoond 

dat hun redactie het werk is van een grafelijke administratieve medewerker, die tijdens de 

regering van graaf Boudewijn VI/IX kon putten uit de ‘centrale’ kanselarijvoorraad. Een 

negende akte komt in groep 30a aan de orde als waarschijnlijk kanselarijproduct.562 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

2938 1197-99-99 Boudewijn VI/IX AB St-Denis-en-Broqueroie 

-> komt reeds voor in groep 4a, 7c, 16c, 21b 

18296 1228-04-99 Ferrand en Johanna  UR Gent 

-> komt reeds voor in groep 11b, 11d 

                                                        

 

 
561 Een parallelle selectie waarbij tussen de twee woorden wat meer ruimte werd toegelaten (ad [5] utilitatem) 

leverde uiteraard meer oorkonden op (87 akten), maar resulteerde in verhouding amper in een groter aantal 

grafelijke stukken (19).  
562 DiBe ID 21631 dd. 1241 van Egidius van Bredene, kanunnik van St-Donaas, Jan van Lens en Nicolas van 

Brugge, kanunniken van Doornik, bestemd voor graaf Thomas en gravin Johanna, en voor Walter, bisschop van 

Doornik (zie determinatiegroep 30a). 
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20386 1236-10-99 Johanna AB St-Elisabethbegijnhof (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 12b, 22e 

27047 1241-05-08 Thomas XX – AB Renier van Klemskerke, 

baljuw van Brugge – St-Andries (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 15a, 22a 

21706 1241-08-99 Thomas en Johanna UR Oudenaarde 

-> komt reeds voor in groep 22b, 22c 

21716 1241-09-99 Thomas en Johanna UR Damme 

-> komt reeds voor in groep 22c 

21975 1242-99-99 Thomas en Johanna XX Vier Ambachten 

-> komt reeds voor in groep 6a, 13b, 14b, 14e 

22450 1244-09-07 Johanna AB Bourbourg 

-> komt reeds voor in groep 17e 

 

Groep 24b: usus (...) pauperum 

Tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw wordt bij het begunstigen van religieuze en 

caritatieve instellingen door de oorkonder vaak gestipuleerd dat de schenking of een deel ervan 

diende besteed aan de armen en behoeftigen.563 Deze bepaling, verwoord als usus (...) pauperum 

(selectie usus [5] pauperum), werd reeds aangewend in de grafelijke administratieve cel tijdens 

de regering van graaf Boudewijn VI/IX,564 maar kent pas echt opgang onder het daarop 

volgende bewind van gravin Johanna, meerbepaald vanaf 1227.565 In totaal komt de 

woordgroep tussen 1196 en 1244 50 maal voor en is binnen deze termini in twee oorkonden 

van graaf Boudewijn VI/IX te zien, en in 14 akten op naam van gravin Johanna en/of één van 

haar respectievelijke echtgenoten Ferrand van Portugal of Thomas van Savoie. Van de in totaal 

16 grafelijke oorkonden uit de selectielijst van usus [5] pauperum konden er op basis van de 

onderzoekscriteria 12 worden weerhouden als kanselarijstukken, en één als vermoedelijk 

kanselarijproduct.566 Dat de meeste grafelijke akten uit de lijst na 1227 bestemd zijn voor de 

                                                        

 

 
563 Grafelijke schenkingen aan de armen gebeurden vaak ad hoc, bijvoorbeeld naar aanleiding van een periode van 

hongersnood. Dergelijke giften onderscheidden zich van de elemosinae ten voordele van religieuze instellingen, 

die vaak in de vorm van eeuwigdurende jaarlijkse rentes werden toegekend. Prevenier, ‘En marge de l’assistance 

aux pauvres: l’aumônerie des comtes de Flandre et des ducs de Bourgogne’, 97-98. Specifiek over de inspanningen 

van gravin Johanna voor de armen- en ziekenzorg in haar graafschappen, zie Luykx, Johanna, 196-198, 315-318, 

353-355, 417-418. 
564 Prevenier, De oorkonden, nr. 123 dd. 1199 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Zonnebeke. 
565 Na de kanselarijoorkonden van Boudewijn VI/IX uit 1199 is de woordcombinatie geen enkele maal te zien tot 

1227. De vijftien oorkonden uit deze tussenperiode zijn zeer uiteenlopend wat hun oorkonders en destinatarissen 

betreft, en leveren geen onderlinge betekenisvolle verbanden op.   
566 Namelijk DiBe ID 2192 dd. 1196 (n.s.) van Boudewijn VI/IX voor het kapittel van Ste-Waudru in Bergen 

(groep 30b). 
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abdij van de Bijloke in Gent, hoeft om drie redenen geen argwaan te wekken dat ze mogelijk 

bij hun destinataris zijn geredigeerd. De pas gestichte Bijloke kon immers onmogelijk al over 

een eigen redactiecentrum beschikken, de formulering komt tijdens diezelfde periode ook voor 

in grafelijke akten voor andere abdijen en hospitalen in Vlaanderen, en van bijna alle grafelijke 

akten waarin usus (...) pauperum te zien is, wezen de overige karakteristieke 

dictaateigenschappen reeds in voorgaande determinatiegroepen op overtuigende wijze in de 

richting van een kanselarijherkomst.   

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

2304 (Prev. 123) 1199-12-25 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Zonnebeke 

25698 1227-12-99 Ferrand AB–AB–AB Nieuwenbos – 

Bijloke – Wittoc (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 17d, 22e 

18967 1231-03-99 (n.s.) Ferrand XX – AB testament van 

Ferrand – Marquette 

-> komt reeds voor in groep 5b, 16c, 17d, 18c, 22e 

27108 1233-05-99 Johanna AB–PO–PO St-Baafs (Gent) 

– St-Michiels (Gent) – Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 16a   

19579 1233-08-99 Johanna HO St-Jan (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 10g, 17c, 22e 

27027 1233-08-99 Ferrand(DISP) HO St-Jan (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 10g 

19604 1233-09-99 Johanna HO Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 10g, 16a, 17c, 22e 

19605 1233-09-99 Johanna HO St-Catharina 

(Ieper) 

-> komt reeds voor in groep 10g, 16a, 17c, 22e 

20111 1235-09-99 Johanna XX armen (verecundis 

pauperibus) v Rijsel  

-> komt reeds voor in groep 5b, 7b, 10a 

20163 1235-12-99 Johanna AB – AB Bijloke (Gent) – St-

Elisabethbegijnhof  

-> komt reeds voor in groep 13a, 22d, 22e 

25749 1242-04-19 (a.q.) Johanna AB – HO Bijloke (Gent) – 

O.L.V.-hospitaal (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 17c, 22e 

21859 1242-06-99 Johanna HO–HO–AB Bijloke (Gent) – 

Elisabethbegijnhof  (Gent) – Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 16a, 22d   
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27141 1243-99-99 Johanna AB Bijloke (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 16a, 16b 

 

Groep 24c: ad usus suos proprios 

Het uitgangspunt van determinatiegroep 24c ligt in het verlengde van de uitdrukking que 

pertinent ad proprios usus (suos), die in groep 8c werd toegelicht als een voor de grafelijke 

kanselarij typische bewoording bij vrijstellingen van heffingen op zaken (bijvoorbeeld wijn, 

graan) voor eigen gebruik. De woordvolgorde  binnen beide selecties que pertinent ad proprios 

usus (suos) en ad usus suos proprios varieert licht, doch dit heeft geen invloed op het duiden 

van de herkomst van de documenten waarin ze voorkomen. De zeven grafelijke akten waarin 

de eerste formulering exclusief verschijnt konden op basis van hun dictaateigenschappen 

immers alle als kanselarijstukken worden geklasseerd,567 en dit is bij de vier grafelijke 

oorkonden waarin ook de variant ad usus suos proprios exclusief te zien is, niet anders. Eén 

ervan is afkomstig van graaf Boudewijn VI/IX, de overige drie zijn uitgevaardigd door gravin 

Johanna of haar tweede echtgenoot Thomas van Savoie. Voor de grafelijke akten wier 

karakteristieke dictaatcomponenten hierna voor het eerst worden weergegeven gelden 

uitzonderingscriteria. Door het exclusieve karakter van de formule ad usus suos proprios 

voldoet de oorkonde van Johanna voor de abdij van Bourbourg (1218) al met drie voor de 

grafelijke akten dominante dictaatelementen aan de criteria om als kanselarijstuk te kunnen 

doorgaan, terwijl de oorkonde van Thomas voor de baljuw van Brugge (1241) door zijn aard 

als mandament (mandamus) reeds met één karakteristiek dictaatcomponent de verwachtingen 

van een kanselarijredactie inlost.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

13140 1201-05-07 Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> komt reeds voor in groep 7c 

15117 1218-03-13 (n.s.) Johanna AB Bourbourg 

-> DISP: ad usus suos proprios (groep 24c); condonare (groep 24c)568 

-> PROT: (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) munitam 

(COR) (groep 1a) 

                                                        

 

 
567 Zie hiervoor determinatiegroepen 8c en 17b. 
568 Het werkwoord condonare (selectie condon*), in de oorkonden meestal gebruikt in de betekenis van 

‘kwijtschelden, afstaan’, vertoont zich tussen 1192 en 1243 39 maal, waarvan 12 maal in een oorkonde afkomstig 

van graaf Boudewijn V/VIII (1 akte), van graaf Boudewijn VI/IX (9 akten) en van gravin Johanna van 

Constantinopel (2 akten). Dat zich onder deze grafelijke akten vier door Walter Prevenier onderscheiden 

destinatarisstukken bevinden, hoeft geen hinderpaal te vormen bij het determineren van de overige grafelijke akten 

uit dit selectieoverzicht. Prevenier, De oorkonden, nr. 6 dd. 1192 van Boudewijn V/VIII en Margareta van de Elzas 

voor de kerkelijke instellingen van Kamerijk, nr. 28 dd. 1194 van Boudewijn VI/IX voor de kerkelijke instellingen 
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19640 1233-11-99 Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 3, 16c 

27050 1241-06-29 Thomas XX Renier van Klemskerke, 

baljuw van Brugge 

-> DISP: ad usus suos proprios (groep 24c) 

-> PROT: dilecto suo (Naam) ballivo (ADR) (groep 7b) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) 

 

 

Groep 25: Nagedachtenis van een overleden voorouder of voorganger 

De meest courante uitdrukkingen die binnen de termini van dit onderzoek zijn gehanteerd om 

de herinnering aan een overleden persoon op te roepen zijn zonder twijfel bone memorie en pie 

memorie. Met een selectieresultaat van respectievelijk 411 en 85 oorkonden kennen zij veruit 

de hoogste gebruiksfrequentie tijdens de periode 1191-1244. In de grafelijke oorkonden zijn 

beide expressies eveneens terug te vinden,569 al kunnen zij voor deze oorkondersgroep 

bezwaarlijk karakteristiek worden genoemd. Varianten van deze zegswijzen waarbij het woord 

memorie in beide gevallen is vervangen door recordationis zijn dat wel. Zij vormen het 

uitgangspunt van de groepen 25a (pie recordationis) en 25b (bone recordationis). Een andere 

voor de grafelijke oorkonden karakteristieke variant op dit thema, waarbij het substantief 

memorie is behouden maar voor het bijhorende adjectief naar een alternatief is gezocht, is felicis 

memorie. Deze zegswijze werd reeds eerder in determinatiegroep 5b toegelicht.570  

 

 

 

                                                        

 

 
van Kamerijk, nr. 92 dd. 1198 van Boudewijn VI/IX voor het kapittel van Harelbeke en nr. 222 dd. 1202 van 

Boudewijn VI/IX voor de abdij van St-Winoksbergen. Deze religieuze instellingen verschijnen verder immers niet 

meer als destinataris van een grafelijke oorkonde. Bovendien brengt dezelfde resultatenlijst van de selectie 

condon* ook twee door Walter Prevenier erkende grafelijke kanselarijstukken van Boudewijn VI/IX aan het licht. 

Prevenier, De oorkonden, nr. 196 dd. 1202 voor het leprozenhospitaal in Ieper en nr. 227 dd. 1202 voor de abdij 

van Loos. De dictaatanalyse die in het kader van dit onderzoek is gevoerd, voegt daar nog een stellig kanselarijstuk 

(DiBe ID 15117 dd. 1218 (n.s.) van Johanna voor de abdij van Bourbourg, groep 24b) en een vermoedelijk 

kanselarijstuk (DiBe ID 13231 dd. 1202 (a.q.) van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Aulne, zie 

determinatiegroep 30a) aan toe.   
569 Respectievelijk 51 maal (bone memorie) en 17 maal (pie memorie). 
570 Ook clare memorie is tussen 1210 en 1243 12 op 30 maal aanwezig in een grafelijke oorkonde. Toch kan deze 

formulering niet als karakteristiek voor de grafelijke akten worden beschouwd, omdat de pauselijke bullen in het 

selectieoverzicht er kwantitatief even sterk in zijn vertegenwoordigd (12 maal).  
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Groep 25a: pie recordationis 

Hoewel pie recordationis zich tussen 1192 en 1201 acht maal laat zien in een niet-grafelijke 

akte,571 duurt het tot 1202 vooraleer de woordgroep door een dictator uit de Vlaams-

Henegouwse grafelijke administratieve entourage wordt opgepikt voor een grafelijke oorkonde. 

Vanaf 1202 geeft de selectie 42 bijkomende akten als resultaat, waarvan er 15 op naam staan 

van de graaf en/of gravin, de kanselier, of Filips van Namen in zijn hoedanigheid van regent 

over beide graafschappen. Twee kanselarijoorkonden uit de beginjaren van de dertiende eeuw 

bevestigen het gebruik van pie recordationis in de grafelijke kanselarij van graaf Boudewijn 

VI/IX.572 Van de 13 overige akten uit het resultatenoverzicht die op naam staan van de graaf 

en/of gravin, de kanselier of de regent, konden in het voorgaande betoog van dit hoofdstuk acht 

akten op basis van hun vereiste dictaateigenschappen als intellectuele kanselarijproducten 

worden erkend. Verder kon ook een akte waarin de deken van het St-Pieterskapittel in Rijsel 

zich als oorkonder richt tot gravin Johanna in hetzelfde administratieve milieu worden 

gesitueerd. Alle kanselarijstukken waarin pie recordationis is gebruikt ter nagedachtenis aan 

een grafelijke voorganger, worden hierna nog eens summier opgesomd.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

13174 (Prev. 192) 1202-03-99 Boudewijn VI/IX CP Aire 

25186 (Prev. 268) 1204-04-25 (a.q.) Mathilde v Portugal AB  Hospitaalridders 

14298 1209-05-99 Filips procurator CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 10e 

14324 1209-10-08 Filips procurator CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 10a, 10e 

14470 1210-10-08 Filips procurator CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 10e  

14516 1210-10-99 (appr.) Filips procurator CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 10e 

27013 1219-01-99 (n.s.) Johanna AB Nieuwenbos 

-> komt reeds voor in groep 5a, 10c, 18d, 19a, 22e 

27274 1219-09-20 Johanna HO Kortrijk (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 2, 10e, 22e 

18317 1228-05-99 Ferrand en Johanna AB Ename 

-> komt reeds voor in groep 18h 

                                                        

 

 
571 Van die acht niet-grafelijke stukken zijn er drie oorkonden afkomstig van de Franse koning Filips Augustus: 

DiBe ID 6265 dd. 1192 voor het O.L.V.-kapittel van Atrecht, DiBe ID 6266 dd. 1192 voor de abdij van Mont-St-

Eloi en DiBe ID 6261 dd. 1192 voor het kapittel van Lens.  
572 Prevenier, De oorkonden, nr. 192 dd. 1202 van Boudewijn VI/IX voor het kapittel van Aire en nr. 268 dd. 1204 

van koningin Mathilde voor de Orde van de Hospitaalridders. 
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19460 1233-02-99 (n.s.) Ferrand en Johanna AB Grandpré 

-> komt reeds voor in groep 15b 

19611 1233-10-01 Willem, deken v St-Pieterskapittel (Rijsel)  

 CO Johanna 

-> komt reeds voor in groep 22e 

 

Groep 25b: bone recordationis 

In tegenstelling tot pie recordationis, dat in de grafelijke administratie zowel tijdens de regering 

van graaf Boudewijn VI/IX, tijdens het regentschap van Filips van Namen en tijdens het 

daaropvolgende bewind van gravin Johanna werd gehanteerd, kent bone recordationis geen 

continuïteit na 1196. De woordcombinatie genoot uitsluitend de voorkeur van de dictatores 

werkzaam in de kanselarij onder Boudewijn VI/IX, meerbepaald van hen die instonden voor de 

redactie van de grafelijke bescheiden met een Henegouwse bestemmeling. Zeven op de tien 

maal dat bone recordationis zich tussen 1196 en 1240 voordoet, geschiedt dit namelijk in een 

grafelijke akte voor Henegouwen. Van deze zeven grafelijke akten, waarvan er vijf aan het 

kapittel van Ste-Waudru in Bergen zijn gericht, kunnen er drie omwille van hun gewenste aantal 

karakteristieke dictaatcomponenten en omwille van het feit dat ze verder in hun tekst geen 

onregelmatigheden vertonen die het tegenoverstelde doen vermoeden573 als redactionele 

kanselarijcreaties worden geïdentificeerd, in zoverre dit nog niet eerder is aangetoond. Tot slot 

komen nog twee grafelijke akten als vermoedelijke kanselarijstukken aan bod in de groepen 30 

b en 30c.574  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

2193 1196-02-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> DISP: bone recordationis (groep 25b); fidelis meus (groep 1a) 

-> PROT: sigilli mei appositione et testium subscriptione (…) (COR) (groep 1a); scripti 

(...) annotatione (COR) (groep 2) 

5006 1196-99-99 Boudewijn VI/IX UR Braine-le-Château 

-> komt reeds voor in groep 14d, 21b 

                                                        

 

 
573 De crux waarmee DiBe ID 2193 voor het kapittel van Ste-Waudru (1196) aanvangt mag in Vlaanderen tijdens 

het laatste decennium van de twaalfde eeuw en de beginjaren van de dertiende eeuw dan wel het signaal betekenen 

voor een destinatarisherkomst, in Henegouwen blijft dit religieuze symbool nog wat langer in gebruik en impliceert 

het niet noodzakelijk een argument contra bij het toewijzen van de redactie van een grafelijke akte aan een 

medewerker van de grafelijke administratieve cel aldaar. Voor meer duiding, zie determinatiegroep 2. Zie ook 

Paragraaf 3.4 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 113-114.  
574 Namelijk DiBe ID 2192 (groep 30b) en DiBe ID 2194 (groep 30c) dd. 1196 van graaf Boudewijn VI/IX voor 

het kapittel van Ste-Waudru in Bergen.  
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2195 1196-99-99 Boudewijn VI/IX  CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> komt reeds voor in groep 14d, 21b 

 

 

Groep 26: Tijdsbepalingen 

Bij het analyseren van de oorkonden afkomstig van de graven van Vlaanderen en Henegouwen 

zijn de betalingen van jaarlijkse cijnzen (bijvoorbeeld na de verkoop van woeste grond) of de 

uitkeringen van jaarlijkse renten regelmatig op kerkelijke feestdagen vastgelegd, waaronder 

deze van de heilige Martinus (11 november) en deze van de geboorte van Johannes de Doper 

(24 juni).575 Tijdens de dertiende eeuw werd op deze dag namelijk de redeninghe of de jaarlijkse 

controle van de domaniale inkomsten gehouden.576 Omdat de feestdag van St-Martinus zich als 

betaal- of ontvangsttijdstip met de hoogste frequentie voordoet in de grafelijke oorkonden, 

wordt ze hierna als een afzonderlijke determinatiegroep besproken. Verder worden binnen deze 

themacluster nog twee voor de grafelijke akten karakteristieke uitdrukkingen behandeld die 

meer algemeen refereren aan een betalingstermijn of ontvangstdatum.   

Groep 26a: in festo Beati Martini 

De feestdag van de heilige Martinus wordt tussen 1208 en 1244 als één woordgroep (selectie 

in festo beati martini) vermeld in 38 oorkonden. De acht akten afkomstig van de graaf en/of 

gravin van Vlaanderen en Henegouwen vertegenwoordigen in verhouding slechts 21% ten 

opzichte van het totale aantal oorkonden waarin de feestdag op deze manier is weergegeven, 

maar vormen binnen dit resultatenoverzicht desondanks de grootste homogene groep. De eerste 

grafelijke akte waarin de tijdsbepaling binnen de onderzoekstermini te zien is dateert evenwel 

pas van 1224, de laatste van 1241. Dat het uitgangspunt van deze determinatiegroep een 

efficiënte verklikker blijkt bij het bestuderen van de oorkondeproductie binnen de grafelijke 

kanselarij aan het eind van de twaalfde en tijdens de eerste helft van de dertiende eeuw blijkt 

uit het feit dat zeven van de acht grafelijke oorkonden naast in festo Beati Martini in hun dictaat 

nog minstens drie andere karakteristieke woordgroepen, uitdrukkingen of protocolformules 

bevatten die ertoe hebben bijgedragen de grafelijke akten voortaan als redactionele 

kanselarijproducten te kunnen weerhouden. Eén akte op naam van de Vlaamse buticularius 

Raas van Gavere gericht aan graaf Ferrand en gravin Johanna ten slotte kon omwille van haar 

                                                        

 

 
 575 Grotefend, Taschenbusch der Zeitrechnung, 78, 82. In tegenstelling tot in festo Beati Martini is de vermelding 

in (festo, Nativitate) Beati Iohannis Baptiste als feestdag op zich niet karakteristiek voor de grafelijke oorkonden, 

maar wordt ze dat wel in combinatie met een werkwoord als percipere (zie groep 11a: in Nativitate beati Iohannis 

Baptiste (...) percipiendum). Een soortgelijke taalconstructie met de feestdag van St-Maarten leidde overigens tot 

eenzelfde conclusie (zie groep 3: (in festo) Beati Martini (...) capiendum).  
576 Lambrecht en Van Rompaey, De staatsinstellingen, 103. 
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drie karakteristieke ‘grafelijke’ dictaatcomponenten als vermoedelijk kanselarijstuk worden 

gedetermineerd.577 

 

DiBE ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

31627 1224-07-31 Johanna AB Boulogne (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 10a, 18c 

28166 1228-08-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 16c 

18383 1228-11-24 Ferrand en Johanna AB Val-St-Pierre (Laon) 

-> komt reeds voor in groep 3, 18e, 18h 

19563 1233-07-99 Ferrand en Johanna  UR Aalschoot (Eeklo) 

-> komt reeds voor in groep 15c, 19a 

19564 1233-07-99 Thomas en Johanna XX – XX Richard Duning van 

Vlissingen –Willem Landmetre 

-> komt reeds voor in groep 19a 

27586 1240-02-29 (n.s.) Thomas CA Egidius van Bredene (St-

Donaas)  

-> komt reeds voor in groep 6c, 7b, 18g 

21706 1241-08-99 Thomas en Johanna UR Oudenaarde 

-> komt reeds voor in groep 22b, 22c, 24a 

 

Groep 26b: de anno in annum (....) singulis annis 

Het aanduiden van een jaarlijkse inkomst, betaling of installatie van een schepenbank met de 

woordgroep de anno in annum is vrij gebruikelijk en komt tijdens de eerste helft van de 

dertiende eeuw voor in uiteenlopende milieus van oorkonders en destinatarissen (89 maal). De 

combinatie met de tijdsbepaling singulis annis echter levert een resultaat op dat sprekender is 

voor de gebruiken in de grafelijke kanselarij. Op een totaalresultaat van 16 oorkonden (selecties 

de anno in annum + singulis annis) bevinden zich namelijk vijf akten die tussen 1225 en 1242 

zijn afgekondigd door de graaf en/of gravin van Vlaanderen en Henegouwen, en één oorkonde 

op naam van de drie scheidsrechters Egidius van Bredene, Jan van Lens en Nicolas van Brugge 

bestemd voor graaf Thomas en gravin Johanna. Uit de voorgaande determinatiegroepen blijkt 

reeds dat alle vijf de grafelijke akten aan de gewenste criteria voldoen om hun dictaat te 

lokaliseren in de administratieve omgeving van hun grafelijke oorkonder(s). De 

scheidsrechterlijke uitspraak bestemd voor de graaf en gravin kon als vermoedelijk 

                                                        

 

 
577 Namelijk DiBe ID 27540 dd. 1233, zie determinatiegroep 30a. 
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kanselarijproduct worden geklasseerd.578 Een bijkomend argument dat de hypothese van de 

kanselarijherkomst van deze vijf grafelijke documenten kan ondersteunen is het feit dat het 

kapittel van St-Donaas in Brugge, doorgaans beschouwd als één van de centra van de grafelijke 

administratie,579 in dit selectieoverzicht maar liefst tien op de 16 maal optreedt als destinataris, 

zowel van grafelijke (3 maal) als van niet-grafelijke akten (7 maal). 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

17439 1225-03-18 (n.s.) Johanna UR Biervliet 

-> komt reeds voor in groep 11c, 22a 

21876 1232-07-99 Ferrand CP St-Donaas (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 7b 

31538 1237-10-99 Johanna CP St-Donaas (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 7b 

31540 1237-12-99 Thomas CP St-Donaas (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 7b 

21975 1242-99-99 Thomas en Johanna XX Vier Ambachten 

-> komt reeds voor in groep 6a, 13b, 14b, 14e, 24a 

 

Groep 26c: infra predictum terminum 

Infra predictum terminum, het terug aanhalen van een (betalings)termijn of deadline die eerder 

in de oorkondetekst is bepaald, lijkt op het eerste gezicht onbeduidend maar komt in het 

resultatenoverzicht van de opeenvolgende verfijnende selecties infra [5] predictum [5] 

terminum toch in een derde van het totale aantal keren dat de woordgroep tussen 1212 en 1237 

is benuttigd voor in een oorkonde van de graaf en/of gravin van Vlaanderen en Henegouwen (6 

op 18 maal in totaal). Van twee van de zes grafelijke akten is in de vorige determinatiegroepen 

aangetoond dat het dictaat zijn oorsprong vond in de grafelijke kanselarij tijdens de 

regeringsperiode van gravin Johanna. Van een derde akte wordt het bewijs van haar 

redactionele kanselarijherkomst hierna geleverd. Tot slot is het betekenisvol te vermelden dat 

in het resultatenoverzicht van de selectie infra predictum terminum magister Jan van Praat, 

kanunnik in het kapittel van St-Donaas in Brugge en een vermoedelijke clericus comitis580, nog 

                                                        

 

 
578 Het betreft DiBe ID 21631 dd. 1241 van Egidius van Bredene, Johannes de Lens en Nicolas de Brugis voor 

graaf Thomas en gravin Johanna. Het stuk komt ter sprake in determinatiegroep 30a.  
579 De Hemptinne, Prevenier en Vandermaesen, ‘La chancellerie’, 450. 
580 Zie Paragraaf 5.2.3 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 264-265: ‘De vermoedelijke clerici 

comitis – Jan van Praat’.  
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twee maal optreedt als destinataris van een niet-grafelijk stuk.581 Inhoudelijk maken de twee 

oorkonden deel uit van een dossier betreffende de hypotheek op een tiende in Adegem die was 

toegekend aan de genoemde magister Jan. Vormelijk hebben ze zowel in hun protocollaire als 

in hun dispositieve tekstgedeelten zoveel dictaatelementen gemeenschappelijk dat kan worden 

besloten dat ze naar alle waarschijnlijkheid in de entourage van hun gemeenschappelijke 

destinataris, zijnde het kapittel van St-Donaas, zijn geredigeerd, en dat ze misschien zelfs het 

redactionele werk zijn van Jan van Praat. Het feit dat sommige van hun onderling verwante 

dictaatcomponenten bovendien karakteristiek zijn voor de grafelijke oorkonden en ook effectief 

aanwezig zijn in meerdere grafelijke kanselarijstukken,582 kan het waarheidsgehalte van deze 

hypothese alleen maar versterken.  

Ook de hierna vermelde grafelijke kanselarijstukken DiBe ID 19079 dd. 1231 en DiBe ID 

19365 dd. 1232 behoren tot eenzelfde dossier inhoudend een juridisch geschil tussen graaf 

Ferrand en het kapittel van St-Donaas in verband met het statuut van de grafelijke horigen die 

verbleven binnen het jurisdictiegebied van het kapittel. Gravin Johanna werd hiervoor samen 

met de proost van het kapittel van St-Omaars als scheidsrechter aangesteld.583 

 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

16227 1219-12-31 Johanna UR Villers-St-Ghislain 

-> komt reeds voor in groep 14d 

19079 1231-09-12 Ferrand PP – PP Willem, proost van St-

Donaas – Pierre de Colmieu, proost v St-Omaars 

-> komt reeds voor in groep 22e 

                                                        

 

 
581 Het gaat om DiBe ID 31462 dd. 1227 afkomstig van de deken van het kapittel van Harelbeke en bestemd voor 

Jan van Praat, kanunnik van St-Donaas, en DiBe ID 31463 dd. 1228 (n.s.) van miles Boudewijn van Praat voor 

diezelfde kanunnik van het St-Donaaskapittel.  
582 Waaronder de woordgroepen de consensu et voluntate (mea, nostra) (groep 6a), infra predictum terminum 

(groep 26c) en de corroboratioformule presentem paginam sigill(-i, -orum) (mei, nostrorum) (munimine) duxi(mus) 

roborandam (groep 1a).  
583 Over dit conflict, dat reeds sedert 1219 aansleepte, zie Luykx, Johanna, 293-297. Het wordt in het voorliggende 

onderzoek tevens besproken in Paragraaf 5.1 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 235-242: ‘De 

kanselier’.  
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19365 1232-12-09 Johanna en Pierre de Colmieu, proost vh kapittel v St-Omaars

   CP – CO St-Donaas (Brugge) – 

Ferrand 

-> DISP: infra (...) predictum (…) terminum (groep 26c); (debere, velle, tenere, facere) 

inquirere (...) veritatem (groep 10c); eodem modo (groep 28c); nisi per voluntatem (meam) 

(groep 18c) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (groep 5a) 

-> COMB PROT:  omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 2) 

 

 

Groep 27:  Clausules ter garantie van de actio (zonder werkwoord) 

Determinatiegroep 27, die werd ondergebracht bij het thema ‘clausules ter garantie van de 

actio’, sluit inhoudelijk nauw aan bij de sanctio-formules uit themacluster 8, met dit verschil 

dat de formulering absque calumpnia, die hierna als afzonderlijke determinatiegroep is 

weergegeven, niet is opgebouwd rond een specifiek werkwoord.  

Groep 27a: absque calumpnia 

Met absque calumpnia (selectie absque calumpnia) wordt in de oorkonde aangegeven dat de 

bepaling(en) uit het dispositio zonder stoornis moet(en) gerespecteerd blijven. In zekere zin 

neigt de woordcombinatie dus naar een prohibitieve clausule, waarbij meestal in meerdere 

woorden wordt gestipuleerd dat onder geen beding mag worden ingegaan tegen de in het 

negotium gestelde actio.584 De woordcombinatie is tussen 1196 en 1244 19 maal gebruikt. In 

vier gevallen, gesitueerd tussen 1201 en 1241, gebeurde dit in een oorkonde op naam van de 

graaf en/of gravin van Vlaanderen en Henegouwen of van Filips van Namen als tijdelijke regent 

over de grafelijke domeinen. Twee van deze vier akten kunnen op basis van hun gewenste aantal 

karakteristieke dictaateigenschappen als redactioneel kanselarijstuk worden gekwalificeerd. 

Van één grafelijke oorkonde voor Henegouwen geschiedde de bewijsvoering voor haar 

kanselarijdeterminatie reeds in een voorgaande determinatiegroep, een tweede grafelijke akte 

wordt hierna toegelicht. Van de twee resterende oorkonden op naam van regent Filips van 

Namen en van gravin Johanna viel de redactionele herkomst niet te achterhalen.585 

 

 DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

13140 1201-05-07 Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> komt reeds voor in groep 7c, 24c 

                                                        

 

 
584 Guyotjeannin, Pycke en Tock, Diplomatique médiévale, 82. 
585 Namelijk van DiBe ID 25019 dd. 1212 van Filips van Namen gericht aan graaf Ferrand en gravin Johanna en 

DiBe ID 17358 dd. 1224 van gravin Johanna voor de abdij van Zonnebeke.  
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21559 1241-01-99 (n.s.) Thomas en Johanna AB Ename 

-> DISP: absque calumpnia (groep 27a); (debere, velle, tenere, facere) inquirere (...) 

veritatem (groep 10c); pro aliquo negotio (groep 27a)586  

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

 

 

Groep 28: Losse bijwoordelijke bepalingen 

Groep 28 verenigt drie bijwoordelijke bepalingen die overheersen in de oorkonden van de 

graven/gravinnen van Vlaanderen en Henegouwen binnen de periode 1191-1244, en die niet 

onder te brengen vallen in één van de voorgaande themaclusters. In twee determinatiegroepen 

gaat het daarbij om een karakteristieke combinatie van twee bijwoorden.587 

Groep 28a: simpliciter et absolute 

De bijwoordcombinatie simpliciter et absolute (selectie simpliciter [5] absolute) slaat, op de 16 

maal dat ze tussen 1220 en 1244 is aangewend, meestal op een dispositief werkwoord dat 

verwijst naar een schenking (conferre in elemosinam) of naar de afstand van een leengoed ten 

overstaan van de leenheer (concedere, resignare en reportare, werpire en quitare). In het 

resultatenoverzicht van deze selectie bevinden zich zes akten waarin de graaf en/of gravin van 

Vlaanderen en Henegouwen optreden als oorkonder of als disposant. Drie daarvan werden reeds 

eerder geïdentificeerd als het intellectuele product van een grafelijke administratieve 

medewerker. Zij worden hierna nog eens gebundeld weergegeven. Hoewel de 

bijwoordkoppeling simpliciter et absolute hier geen ‘nieuwe’ kanselarijoorkonden aan het licht 

brengt, werd ervoor geopteerd ze toch als afzonderlijke determinatiegroep zichtbaar te maken, 

omdat ze in haar selectieoverzicht verder nog drie niet-grafelijke oorkonden bevat die zijn 

                                                        

 

 
586 Pro aliquo negotio blijkt een algemene omschrijving van mogelijke (oor)zaken die een instelling of particuliere 

persoon ertoe bewegen een rechtszaak aan te spannen. De woordgroep komt in het bronnencorpus Thesaurus 

Diplomaticus  in deze vorm slechts vijf maal voor, maar manifesteert zich wel vijf maal in een grafelijke oorkonde, 

achtereenvolgens uitgevaardigd door graaf Filips van de Elzas (DiBe ID 5286 dd. 1164 (a.q.) voor de stad St-

Omaars), door koningin Mathilde van Portugal (DiBe ID 78 dd. 1191 voor de stad Gent), door graaf Boudewijn 

V/VIII (DiBe ID 278 dd. 1191 (a.q.) voor de stad Gent), door graaf Boudewijn VI/IX (DiBe ID 360 dd. 1198 (a.q.) 

voor de stad St-Omaars) en door graaf Thomas en gravin Johanna (DiBe ID 21559 dd. 1241 (n.s.) voor de abdij 

van Ename). De oorkonde van Mathilde van Portugal, die door Walter Prevenier als kanselarijoorkonde kon 

worden geïdentificeerd, bewijst dat de woordgroep was gekend in de grafelijke administratieve cel, en er ook in 

de praktijk werd toegepast. Prevenier, De oorkonden, nr. 7. De akte van Thomas en Johanna (1241) uit groep 27a 

onthult dat de formulering ook een halve eeuw later in de kanselarij nog steeds zijn dienst bewees.  
587 In groep 1a werd in dit verband al de karakteristieke bijwoordcombinatie integre et libere behandeld. Ter 

vergelijking: tijdens de periode 1191-1244 genoot de bijwoordcombinatie iuste et rationabiliter ook een relatief 

grote bekendheid (53 oorkonden), maar was veel typerender voor bisschoppelijke redactiemilieus (23 maal), in het 

bijzonder deze van Luik (16 maal) en Doornik (5 maal), dan voor de oorkonden van de graven van Vlaanderen en 

Henegouwen (4 maal). 
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bestemd voor medewerkers van de grafelijke administratieve cel, zijnde Arnulf Voet en Egidius 

van Bredene, en die opvallend veel vormelijke parallellen vertonen met de grafelijke 

kanselarijstukken.588 Mogelijk heeft één van hen – of hebben beiden – aandeel gehad in de 

redactionele totstandkoming van de oorkonden die aan hen waren gericht, en/of in de hierna 

opgesomde grafelijke kanselarijoorkonden.   

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

27573 1231-10-99 Ferrand CA Egidius van Bredene (St-

Donaas) 

-> komt reeds voor in groep 6c, 7a, 7b, 11a, 22a 

21403 1241-01-99 (n.s.) Arnulf IV van Oudenaarde – Raas van Gavere – Willem 

van Béthune – Egidius van Barbençon – Boudewijn van Bailleul – Egidius van 

Bredene – Thomas en Johanna (DISP) XX Brugge (Vrije) 

-> komt reeds voor in groep 14f, 18h 

22194 1244-12-04 (a.q.) Thomas en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 8a, 22e 

 

Groep 28b: liberaliter et benigne 

De aaneenschakeling van de bijwoorden liberaliter et benigne komt in dezelfde context van 

schenkingen en afstand van leengoederen voor als simpliciter et absolute, maar kent tijdens de 

eerste helft van de dertiende eeuw een opvallend ruimere bekendheid. Verscheidene religieuze 

instellingen, kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en wereldlijke autoriteiten komen in het 

overzicht van de selectie liberaliter et benigne,589 waaruit 71 oorkonden voortkwamen, 

                                                        

 

 
588 Met name DiBe ID 27530 dd. 1223 (n.s.) van Walter van Kortrijk voor zijn klerk Arnulfus Pede (Voet), DiBe 

ID 27574 dd. 1231 van Raas van Gavere en andere grafelijke leenmannen voor Egidius van Bredene, en DiBe ID 

27572 dd. 1231 van miles Willem van Oostkerke voor Egidius van Bredene. Voor meer toelichting bij de 

administratieve medewerkers Walter van Kortrijk, Arnulf Voet en Egidius van Bredene, zie Paragraaf 5.2.2 in De 

Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 242-260: ‘De clerici comitis’. 
589 Ter vergelijking: de selectie liberaliter [5] benigne, waarbij tussen de woorden liberaliter en benigne maximum 

vier andere woorden werden getolereerd, leverde een iets uitgebreider resultaat op van 82 oorkonden, maar 

genereerde nauwelijks bijkomende grafelijke akten. Omdat liberaliter et benigne als één woordgroep met één 

woordvolgorde een uitkomst bood die in hogere mate karakteristiek bleek voor de oorkonden van de graven van 

Vlaanderen en Henegouwen, werd deze selectie geprefereerd.  
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minstens vier maal terug als oorkondende instantie590 of als bestemmeling591. De oorkonden 

van de graven en gravinnen van Vlaanderen en Henegouwen echter zijn veel dominanter 

aanwezig in de lijst en laten de overige homogene groepen met een score van 28 grafelijke 

akten ver achter zich. De bijwoordcombinatie liberaliter et benigne mag met andere woorden 

als zeer karakteristiek voor deze laatste groep worden aanzien. Dat ze ook werkelijk deel 

uitmaakt van het grafelijke redactionele kanselarijarsenaal en doorlopend tijdens de regering 

van Boudewijn VI/IX, tijdens het regentschap van Filips van Namen en tijdens het 

daaropvolgende bewind van Johanna van Constantinopel haar nut heeft bewezen bij het 

redigeren van de oorkonden op naam van of bestemd voor de graaf of gravin, blijkt uit 23 akten 

die hierna worden vermeld. Eén ervan is nieuw en kan na argumentatie van haar karakteristieke 

dictaatcomponenten aan de lijst van grafelijke kanselarijstukken worden toegevoegd, vier 

kwamen reeds uit het diplomatische onderzoek van Walter Prevenier als kanselarijstukken uit 

de bus,592 en 18 akten verdienden hun kwalificatie in één van de 27 voorgaande 

determinatiegroepen. Tot slot kunnen uit de resultatenlijst nog een grafelijke akte uit 1227 (n.s.) 

en een akte uit 1228 waarvan graaf Ferrand en gravin Johanna de bestemmelingen zijn, als 

vermoedelijke kanselarijredacties worden geklasseerd.593   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 
590 Bijvoorbeeld de oorkonden afkomstig van Hendrik I, hertog van Brabant en van zijn zoon Hendrik II (4 maal), 

en bisschoppelijke oorkonden uit Doornik (3), Luik (3) en Kamerijk (2) (samen 8 maal). Net als de 

bisschopsoorkonden zijn de akten op naam van lokale edellieden (XX) in het selectieoverzicht goed 

vertegenwoordigd (13 maal), zonder evenwel te concurreren met de grafelijke oorkonden, omdat deze laatste een 

veel heterogene groep representeren.  
591 Bijvoorbeeld het O.L.V.-kapittel van Kortrijk (6 maal, waarvan vier maal als destinataris van een grafelijke 

oorkonde), de abdij van Cambron (5 maal) en het klooster van Marquette (5 maal, waarvan 2 maal als destinataris 

van een grafelijk stuk).  
592 Namelijk vier oorkonden van Boudewijn VI/IX gedateerd in 1205. Prevenier, De oorkonden, nr. 280 voor paus 

Innocentius III, nr. 282 en nr. 283 voor kanselier Geraard van de Elzas en nr. 284 voor Walter van Kortrijk.   
593 DiBe ID 17972 dd. 1227 (n.s.) van Ferrand en Johanna voor de stad Aardenburg (determinatiegroep 30a) en 

DiBe ID 18333 dd. 1228 van Simon, abt van de abdij van Clairmarais, voor graaf Ferrand en gravin Johanna 

(determinatiegroep 30a).  
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DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

7706 1196-08-09 Boudewijn VI/IX CP Valenciennes (la-Salle-

le-Comte) 

-> DISP: liberaliter et benigne (groep 28b); consideravi(mus) 594 (groep 28b) 

-> PROT: primus marchio Namuc(-i, -ensis) (INT) (groep 1b);  sigilli mei auctoritate (…) 

confirmavi(mus)595 (COR) (groep 28b) 

13706 (Prev. 280) 1205-02-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX PA Innocentius III 

25192 (Prev. 282) 1205-02-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX PP kanselier Geraard van 

de Elzas 

13707 (Prev. 283) 1205-02-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX  PP kanselier Geraard van 

de Elzas 

13709 (Prev. 284) 1205-02-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX XX Walter van Kortrijk 

14298 1209-05-99 Filips van Namen CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 10e, 25a 

14470 1210-10-08 Filips van Namen CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 10e, 25a 

14516 1210-10-99 (appr.) Filips van Namen CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 10e, 25a 

                                                        

 

 
594 Zinsneden waarin de oorkonder een persoonlijke overweging expliciteert via het werkwoord considerare 

(selectie considerav*) doen zich slechts in acht oorkonden voor, die zich situeren tussen 1191 en 1215. Twee 

oorkonden van Boudewijn VI/IX en een akte van gravin Mathilde van Portugal vormen binnen die acht oorkonden 

de grootste homogene groep. Eén oorkonde van graaf Boudewijn VI/IX voor het kapittel van la-Salle-le-Comte in 

Valenciennes (DiBe ID 7706 dd. 1196, zie groep 28b) voldoet aan de onderzoeksvoorwaarden en mag als 

kanselarijstuk doorgaan, een andere akte van deze graaf voor het kapittel van St-Vincent in Soignies (DiBe ID 

3052 dd. 1196)  is vermoedelijk in de kanselarij opgesteld (zie determinatiegroep 30c). Het dictaat van het stuk op 

naam van Mathilde van Portugal voor de abdij van Vicoigne (DiBe ID 3043 dd. 1191) liet zich met zekerheid noch 

met waarschijnlijkheid thuisbrengen in het redactiemilieu van de oorkonder of de destinataris.    
595 De valideringsformule sigilli mei auctoritate (...) confirmavi(mus) (COR) (selecties sigilli mei auctoritate + 

confirmavi*) is binnen het tijdsbestek van dit onderzoek tussen 1195 en 1205 te zien in 10 oorkonden, maar kende 

daarvoor al een lange gebruikstraditie in de oorkonden van de graven van Vlaanderen Diederik en Filips van de 

Elzas. Op de 22 akten uit de Thesaurus Diplomaticus die tussen 1098 en 1189 zijn uitgevaardigd en waarin dit 

protocol aanwezig is, zijn er liefst 17 afkomstig van de Elzassers. Van de tien oorkonden uit de periode na 1190 

hebben de stukken op naam van de graven van Vlaanderen en Henegouwen opnieuw het grootste aandeel (6 maal). 

Twee akten van Boudewijn VI/IX uit deze lijst kwamen reeds uit de analyse van Walter Prevenier als 

kanselarijstukken naar voren (Prevenier, De oorkonden, nr. 173 dd. 1201 voor de abdij van Clairmarais en nr. 192 

dd. 1202 voor het kapittel van Aire). De grafelijke oorkonde van Boudewijn VI/IX voor het kapittel van 

Valenciennes (DiBe ID 7706 dd. 1196, zie groep 28b) kan hen voortaan vervoegen en toont bovendien ook aan 

dat de valideringsformule zowel voor ‘Vlaamse’ als voor ‘Henegouwse’ grafelijke akten werd aangewend. Van 

de overige drie grafelijke oorkonden uit het selectieoverzicht viel het redactiemilieu niet te achterhalen (DiBe ID 

7176 dd. 1195 van Boudewijn V/VIII voor de abdij van Anchin, DiBe ID 295 dd. 1195 van Boudewijn VI/IX voor 

de abdij van Vaucelles en DiBe ID 362 dd. 1198 van Boudewijn VI/IX voor het kapittel van St-Omaars). 
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14604 1211-10-01 Filips van Namen AB St-Baafs (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 18c 

27274 1219-09-20 Johanna HO Kortrijk (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 2, 10e, 22e, 25a 

16218 1219-11-25 Johanna CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 18d 

16295 1220-01-99 (n.s.) Johanna CP St-Veerle (Gent) 

-> komt reeds voor in groep 18c, 19a 

16534 1221-03-12 (n.s.) Johanna AB Nonnenbosse (Ieper) 

-> komt reeds voor in groep 18c, 20a, 22a 

17330 1224-11-99 Johanna AB Nonnenbosse (Ieper) 

-> komt reeds voor in groep 1a, 18c 

18081 1227-07-04 Ferrand en Johanna HO Atrecht (St-Jean) 

-> komt reeds voor in groep 18b 

18332 1228-06-29 Ferrand en Johanna AB Boulogne (O.L.V.) 

-> komt reeds voor in groep 4b, 18e, 18h 

18630 1229-99-99 Ferrand XX Jan van Praat, klerk 

-> komt reeds voor in groep 15c 

28180 1230-03-22 (n.s.) Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 2, 18e 

27016 1230-03-99 (n.s.) Ferrand en Johanna HO St-Jan (Brugge) 

-> komt reeds voor in groep 18h 

29130 1230-05-99 Ferrand en Johanna XX Nicolas de Foro, burger 

van Dowaai 

-> komt reeds voor in groep 22a 

19611 1233-10-01 Willem, deken van het St-Pieterskapittel (Rijsel) 

    CO Johanna 

-> komt reeds voor in groep 22e, 25a 

19640 1233-11-99 Johanna AB Marquette  

-> komt reeds voor in groep 3, 16c, 24c 

31629 1233-12-99 Johanna AB – XX Boulogne –  

baljuw v Grevelingen 

-> komt reeds voor in groep 18f, 18h 

 

Groep 28c: eodem (...) modo 

De 77 oorkonden die de uitkomst vormen van de selectie eodem [5] modo (‘op die manier’, ‘zo 

(dat)’) tonen aan dat deze formulering tussen 1191 en 1244 in brede redactiekringen van 
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oorkonders en destinatarissen was gekend en is toegepast,596 maar nergens frequenter opduikt 

dan in de oorkonden afkomstig van de graven van Vlaanderen en Henegouwen en van Filips 

van Namen tijdens diens regentschap (20 in totaal). Van deze 20 grafelijke akten getuigen vijf 

kanselarijoorkonden afgekondigd door graaf Boudewijn VI/IX en/of zijn echtgenote Maria van 

Champagne van het feit dat de woordgroep tussen 1197 en 1199 al herhaaldelijk werd benut in 

de grafelijke administratieve cel.597 Zeven bijkomende grafelijke stukken, die hierna worden 

opgesomd, leveren het bewijs dat er binnen dit redactiemilieu ook continuïteit heerste in het 

gebruik van eodem (...) modo tijdens de heerschappij van gravin Johanna en haar 

opeenvolgende echtgenoten. Twee van de 20 grafelijke akten ten slotte mankeren in hun dicaat 

één karakteristieke vormelijke eigenschap, en worden als gevolg bij de vermoedelijke 

kanselarijstukken gesorteerd.598  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

303 (Prev. 60) 1197-03-17 Boudewijn VI/IX AB Eekhout (Brugge) 

364 (Prev. 91) 1198-12-25 (a.q.) Maria van Champagne UR St-Omaars 

359 (Prev. 97) 1199-01-09 Boudewijn VI/IX ES Kamerijk 

385 (Prev. 112) 1199-07-15 Boudewijn VI/IX XX Raoul van Passendale 

en echtgen. 

392 (Prev. 119) 1197-12-04 Boudewijn VI/IX en Maria van Champagne 

   PO Kortrijk (grafelijke 

kapel) 

24727 1202-03-12 (n.s.) Boudewijn VI/IX AB–XX Hospitaalridders 

(Bergen) – Ida, weduwe van Godinus 

-> komt reeds voor in groep 7c, 18j 

                                                        

 

 
596 Homogene groepen gevormd door oorkonders die meer dan vier maal voorkomen in de selectielijst zijn de 

hertog van Brabant (5 maal) en de bisschop van Luik (6 maal). De grootste homogene oorkondersgroep staat 

evenwel op naam van de graven, gravinnen en de regent van Vlaanderen en Henegouwen (20 maal). Betekenisvolle 

uniforme destinatarisgroepen zijn de abdij van Cambron (4 maal) en het kapittel van St-Aubain in Namen (5 maal). 

Verder zijn er in het overzicht geen bestemmelingen waar te nemen die meer dan vier maal zijn vertegenwoordigd.  
597 Prevenier, De oorkonden, nr. 60 dd. 1197 van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Eekhout (Brugge), nr. 91 dd. 

1198 van gravin Maria van Champagne voor de stad St-Omaars, nr. 97 dd. 1199 van Boudewijn VI/IX voor het 

bisdom Kamerijk, nr. 112 dd. 1199 van Boudewijn VI/IX voor Raoul van Passendale en nr. 119 dd. 1199 van 

Boudewijn VI/IX en gravin Maria van Champagne voor de grafelijke kapel in Kortrijk.  
598 DiBe ID 15994 dd. 1218 van gravin Johanna voor de stad Seclin en DiBe ID 17805 dd. 1226 van gravin Johanna 

voor de stad Gent. Ze komen beide aan bod in determinatiegroep 30a.  
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14977 1213-05-30 Johanna AB Hospitaalridders St-

Jean-de-Jérusalem 

-> DIS: eodem (...) modo (groep 28c) 

-> PROT: salutem et sinceri amoris affectum599 (SAL) (groep 12a) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) 

18296 1228-04-99 Ferrand en Johanna  UR Gent 

-> komt reeds voor in groep 11b, 11d, 24a 

19079 1231-09-12 Ferrand PP – PP Willem, proost van St 

Donaas – Pierre de Colmieu, proost v St-Omaars 

-> komt reeds voor in groep 22e, 26c 

19365 1232-12-09 Johanna en Pierre de Colmieu, proost kapittel van St-

Omaars   CP – CO St-Donaas – Ferrand 

-> komt reeds voor in groep 26c 

28294 1233-10-99 Johanna AB Loos 

-> DIS: eodem (...) modo (groep 28c); de nostro assensu (groep 5a) 

-> PROT: In cuius (rei) testimonium et munimen (presentes litteras, presentem cartam) 

(...) sigill(-i, -orum) nostr(-i, -orum) appensione (contulimus roboratas/-am, contulimus 

munitas, fecimus muniri, duximus roborandam, ...) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

21004 1238-09-99 Thomas en Johanna  AB Groeninge 

-> komt reeds voor in groep 5a, 7b 

 

 

Groep 29: Grafelijke mandamenten zonder karakteristiek werkwoord 

Determinatiecluster 29 sluit de reeks van thema’s waaruit telkens een aantal ‘nieuwe’ grafelijke 

redactionele kanselarijoorkonden voortkwamen. Onder deze intellectuele kanselarijproducten 

bevonden zich reeds 62 van de in totaal 67 mandamenten uit de regeringsperiode van gravin 

Johanna600 die in het bronnencorpus Thesaurus Diplomaticus/Diplomata Belgica zijn 

                                                        

 

 
599 Door het exclusief ‘grafelijke’ karakter van de begroetingsformule salutem et sinceri amoris affectum gelden 

andere criteria en volstaan drie karakteristieke dictaatcomponenten om de oorkonde een volwaardig redactioneel 

kanselarijproduct te kunnen noemen. 
600 De 25 mandamenten uit de regeringsperiodes van de graven Boudewijn V/VIII en Boudewijn VI/IX, waarbij 

ook de opdrachten voor grafelijke functionarissen in Henegouwen zijn opgenomen, vormden reeds het onderwerp 

van de diplomatische studie van Walter Prevenier. Hij identificeerde alle 25 mandamenta op grond van hun 

‘interne’ vormelijke eigenschappen als kanselarijstukken en leverde daarmee het bewijs dat zijn ‘externe’ 

hypothese om mandamenten op basis van hun aard a priori in het redactiemilieu van de kanselarij te mogen 
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opgenomen en die voor deze dictaatstudie zijn weerhouden en onderzocht. Sommige grafelijke 

mandamenten (29) kwamen reeds aan bod in themacluster 12 omdat ze een typisch 

mandamentwerkwoord bevatten dat bovendien door zijn combinatie met een ander typisch 

mandamentwerkwoord karakteristiek bleek voor de oorkonden van de graven van Vlaanderen 

en Henegouwen. Andere grafelijke bevelschriften (33) verdienden hun kwalificatie als 

kanselarijdocument in één van de overige subgroepen omdat ze een woordcombinatie of 

uitdrukking bevatten die het uitgangspunt vormde van een afzondelijke determinatiecluster. 

Vijf resterende grafelijke mandamenten vonden eerder nog geen aansluiting bij een 

voorgaande determinatiegroep en worden daarom in deze afzonderlijke themacluster 

voorgesteld. Ondanks het geringe aantal woorden waarmee ze zijn opgebouwd,601 laten vier 

van de vijf mandamenten in hun dictaat een dispositieve of protocollaire formule zien die 

karakteristiek is voor de oorkonden van de graven van Vlaanderen en Henegouwen binnen de 

periode 1191-1244.   

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

16554 1220-05-01 Johanna CP St-Donaas (Brugge) 

-> DISP: dilectus clericus (meus, noster) (et fidelis meus, noster) (groep 5b); fidelis meus 

(groep 1a) 

19567 1233-07-99 (a.q.) Ferrand AB Ten Duinen 

-> DIS: reputare (…) factum (groep 8c); (de, cum) omnibus rebus suis (groep 17b) 

21198 1239-06-17 Thomas UR – XX Damme – grafelijk baljuw van 

Gent 

-> DISP: burgenses nostri (groep 6a)  

-> PROT: dilecto suo (Naam) ballivo (ADR) (groep 7b); salutem et sinceram dilectionem 

(SAL) (groep 22a) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) 

21611 1241-04-99 Johanna AB St-Niklaas (Veurne) 

-> PROT: salutem et dilectionem (SAL) (groep 6d) 

Eén mandament van gravin Johanna ten slotte voor de Brugse baljuw Renier van Klemskerke 

en voor het dominicanen convent aldaar602 bevat geen uitgesproken bewijsmateriaal om de 

redactie toe te wijzen aan een kanselarijmedewerker. Het is met andere woorden het enige 

document dat louter op grond van het ‘externe’ argument dat grafelijke mandamenta a priori in 

de grafelijke administratieve cel zijn geredigeerd, aan de lijst van kanselarijstukken zal worden 

                                                        

 

 
situeren, klopte. Prevenier, De oorkonden, I, 127-134. Zie ook in dit betoog de inleiding van de themacluster 12: 

‘Grafelijke mandamenten met een karakteristiek werkwoord’.  
601 De vijf mandamenten overschrijden elk de 150 woorden niet. Drie van hen (DiBe ID 16554 dd. 1220, DiBe ID 

21198 dd. 1239 en DiBe ID 21611 dd. 1241) tellen zelfs niet meer dan 65 woorden.  
602 Namelijk DiBe ID 27558 dd. 26 februari 1242 (n.s.).  
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toegevoegd. Nochtans bevat het dictaat een aantal vormelementen die weliswaar niet 

karakteristiek zijn voor de grafelijke oorkonden, maar die de hypothese rond haar herkomst 

kracht kunnen bijzetten. Zo laat de tekst geen ‘verdachte’ woordconstructies of formuleringen 

zien die kunnen wijzen op een redactie door een dictator uit de omgeving van de dominicanen. 

Bovendien laat de oorkondetekst beide typische mandamentwerkwoordsvormen mandamus en 

volumus zien, maar deze zijn niet als één werkwoordgroep weergegeven en konden bijgevolg 

niet ressorteren onder determinatiegroep 12b. Op de ingelaste narratio na komt ten slotte ook 

de structuur van de oorkonde overeen met de meeste grafelijke mandamenten: INT-ADR-

SAL[-NAR]-DIS-DAT.603 De aanwezigheid van een narratio vormt evenwel geen uitzondering 

noch een tegenargument, en is tevens te zien in nog 15 andere mandamenten uit deze 

dictaatstudie, waarvan de kanselarijherkomst wel is onderbouwd met ‘interne’ karakteristieke 

vormelijke argumenten. Het blijkt met andere woorden veilig om dit grafelijke stuk als laatste 

aan de lijst van stellige grafelijke kanselarijstukken uit de periode 1191-1244 toe te voegen.  

 

Groep 30: De vermoedelijke kanselarijoorkonden 

In cluster 1 tot 29 kon de redactie van 312 oorkonden die tijdens de periode 1191-1244 zijn 

uitgevaardigd door of waren bestemd voor de graven/gravinnen van Vlaanderen en 

Henegouwen, of die afkomstig waren van personen uit de grafelijke familiale of administratieve 

entourage, met vrij grote zekerheid worden gesitueerd in de grafelijke kanselarij. Naast deze 

312 kanselarijoorkonden zijn er evenwel nog 81 (grafelijke) akten die binnen het diplomatische 

onderzoeksluik aan dezelfde criteria zijn onderworpen, maar die net niet het gewenste aantal 

karakteristieke dictaatcomponenten opleverden om als volwaardig redactioneel 

kanselarijproduct te kunnen worden geklasseerd. Omdat ze in hun dictaat verder geen 

anomalieën vertonen die kunnen leiden tot een determinatie als destinatarisproduct, en omdat 

ze bovendien ook onderling meerdere vormelijke verwantschappen vertonen, kan worden 

aangenomen dat ze waarschijnlijk het werk zijn van een grafelijke kanselarijdictator. Onder hen 

bevinden zich net als in het voorgaande dictaatonderzoek oorkonden afkomstig van en gericht 

aan de graaf en/of gravin, akten afkomstig van grafelijke familieleden, hoffunctionarissen of 

administratieve medewerkers en oorkonden met destinatarissen in zowel Vlaanderen als 

Henegouwen.  

De 81 vermoedelijke grafelijke kanselarijoorkonden worden hierna in vijf subgroepen (30a 

tot 30e) verdeeld op basis van de verhouding tussen het aantal karakteristieke dictaatelementen 

die zij in hun dispositio en/of protocollaire tekstdelen vertonen. Determinatiecluster 30a telt 20 

vermoedelijke kanselarijoorkonden die enkel in hun dispositio karakteristieke dictaatelementen 

laten zien; groep 30b omvat 20 (grafelijke) akten die één vereiste karakteristieke 

                                                        

 

 
603 Voor een bespreking van de evolutie van de stijl van de grafelijke kanselarijoorkonden, zie Paragraaf 3.4.1 in 

De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 137-140: ‘Het dictaat van de grafelijke kanselarij: Protocol – 

Structuur van de kanselarijoorkonden’. 
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protocolformule mankeren; groep 30c groepeert 35 oorkonden die in hun dispositio één 

karakteristiek criterium ontbreken; groep 30d omsluit drie grafelijke akten die slechts 

karakteristieke protocolformules vertonen maar verder in hun dispositio geen betekenisvolle 

vormelementen laten zien, en groep 30e ten slotte verenigt de laatste drie grafelijke oorkonden 

die over een exclusief ‘grafelijk’ dictaatcomponent beschikken maar die in het totaal niet aan 

de gewenste drie karakterisieke woordgroepen komen.  

 

Groep 30a: oorkonden die in hun dispositio drie karakteristieke woordgroepen of 

uitdrukkingen bevatten, maar verder geen karakteristieke protocolformules vertonen 

 

Er zijn meerdere motieven om aan te nemen dat de 20 oorkonden die behoren tot groep 30a 

naar alle waarschijnlijkheid in de grafelijke kanselarij zijn geredigeerd. Zo bevatten zij alle in 

hun dispositio drie uitdrukkingen die elk op zich het vaakst te zien zijn in grafelijke oorkonden 

uit de periode 1191-1244. Geen van hen echter bevat protocollaire formules of –

formulecombinaties die het frequentst opdoken in de grafelijke oorkonden, en het is net die 

combinatie van karakteristieke uitdrukkingen uit het dispositio, aangevuld met karakteristieke 

protocolformules, die er in de voorgaande 29 groepen vaak voor zorgde dat een oorkonde 

voldeed aan alle criteria. Een andere reden waarom de hier besproken akten in het voorgaande 

betoog net uit de boot vielen kon liggen aan het feit dat ze in hun dictaat een protocolformule 

bevatten die licht afweek van een karakteristieke kanselarijformule, en die daardoor niet in een 

selectieoverzicht werd opgenomen.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

7559 1198-99-99 Boudewijn VI/IX XX – CP Jean Trive, miles – 

Nijvel 

-> DISP: in villa et potestate de (naam stad) (groep 14c); (in, pro) bonum pacis perpetuum 

(groep 18j); ore proprio (groep 7c) 

13231 1202-04-14 (a.q.) Boudewijn VI/IX AB Aulne 

-> DISP: condonare (groep 24b); fidelis meus (groep 1a); (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in 

feodum (groep 7b) 

14316 1209-08-04 Filips van Namen UR Ieper 

-> DISP: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a); meliores (et) 

utiliores (groep 4b); sine male ingenio (groep 30a)604 

                                                        

 

 
604 Het gebruik van de formulering sine male ingenio (selectie sine malo ingenio) situeert zich in dezelfde context 

als de woordgroep absque calumpnia (groep 27a) en houdt de belofte in van de oorkondende partijen om de 

afspraken of bepalingen uit het negotium correct en zonder kwalijke bedoelingen na te leven. De woordgroep is 

tussen 1198 en 1232 aanwezig in 12 oorkonden, waarvan er drie afkomstig zijn van graaf Boudewijn VI/IX, één 

van Filips van Namen tijdens diens regentschap, en waarvan twee op naam staan van gravin Johanna en/of haar 

echtgenoot graaf Ferrand. Eén akte van Boudewijn VI/IX die deze woordgroep bevat is reeds in het vorige 
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14744 1212-05-13 Ferrand en Johanna AB Nonnenbosse (Ieper) 

-> DISP: pro remedio animarum nostrarum (groep 18f); liberaliter concedere (groep 4a); 

consensum (…) nostrum (…) adhibere (groep 7b)  

14978 1213-05-99 Ferrand en Johanna  UR Gent 

-> DISP: burgenses (et) communitas (groep 30a)605; burgenses nostri (groep 6a); (…) 

omnia bona sua (groep 11b) 

16219 1219-11-24 (a.q.) Michel III van Harnes  

  constabularius AB St-Bertijns 

-> DISP: integre et libere (groep 1a); liberaliter concedere (groep 4a); dedi(mus) et 

concessi(mus) (groep 4b) 

27532 1224-08-99 Johanna XX Walter v Kortrijk, 

prothonotarius en echtgenote Pascha 

-> DISP: faciam (…) observari (groep 17a); tan(m)quam domina terre/superior (groep 

17a); fidelis meus (groep 1a) 

17805 1226-10-99 Johanna UR Gent 

-> DISP: dilectus meus (groep 10a); dilectis scabinis (groep 22c); eodem (...) modo (groep 

28c) 

17972 1227-01-27 (n.s.) Ferrand en Johanna  UR Aardenburg 

-> DISP: liberaliter et benigne (groep 28b); (de/a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 

7b); (debere, velle, tenere, facere) inquirere (...) veritatem (groep 10c) 

18333 1228-06-99 Simon, abt v Clairmarais  CO Ferrand en Johanna 

-> DISP: liberaliter et benigne (groep 28b); parum plus (…) parum minus (groep 5a); 

karissimus (groep 22e) 

28205 1232-11-99 Pierre Maisnil CO Ferrand en Johanna –  

AB Marquette 

-> DISP: tanquam domini terre (groep 5a); (quod) si forte contingeret (groep 4b); 

karissima uxor (mea, nostra) (groep 17d) 

                                                        

 

 
dictaatonderzoek van Walter Prevenier gedetermineerd als kanselarijstuk (Prevenier, De oorkonden, nr. 128 dd. 

1200 van Boudewijn VI/IX voor de Franse koning Filips Augustus). Uit de voorliggende dictaatstudie kwam nog 

één oorkonde van Filips van Namen naar voren, die evenwel slechts als vermoedelijk kanselarijproduct kan worden 

beschouwd.  
605 Het omschrijven van de burgers en de stedelijke gemeenschap samen als burgenses (et) communitas (selectie 

burgenses [5] communitas) is in het digitale bronnencorpus Thesaurus Diplomaticus/Diplomata Belgica tijdens de 

periode 1191-1244 slechts twee maal te zien, maar is wel twee maal exclusief opgenomen in een oorkonde 

afkomstig van gravin Johanna en/of haar echtgenoot graaf Ferrand. De akte op naam van gravin Johanna voor de 

stad Rijsel (DiBe ID 17832 dd. 1226) komt niet in aanmerking om het dictaat in de kanselarij te situeren, deze 

voor de stad Gent (DiBe ID 14978 dd. 1213) voldoet op één karakteristiek dictaatcomponent na aan alle criteria 

en kan daarom worden ondergebracht bij de vermoedelijke intellectuele kanselarijcreaties. 
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28210 1234-08-99 abt v Zoetendale CO Johanna 

-> DISP: carta (…) super hoc confecta (groep 10b); ad (…) spicarium (groep 10f); 

karissimus (groep 22e) 

20602 1237-07-12 Johanna AB St-Denis-en-Broqueroie 

-> DISP: (de/a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); presentium testimonio 

litterarum (groep 23a); laudamus et approbamus (groep 15b) 

28228 1238-01-99 (n.s.) Johanna AB Marquette  

-> DISP: sicut domina terre (groep 17a); ob (…) conquirendam salutem (groep 11a); 

debere (…) warandire (groep 30a)606 

21631 1241-05-99 Egidius van Bredene – Jan van Lens en Nicolas van 

Brugge, kanunniken in Doornik  

   CO – EP Thomas en Johanna –  

Walter van Marvis  (Doornik) 

 -> DISP: prout in litteris (…) plenius continetur (groep 13a); ad utilitatem (groep 24a); de 

anno in annum (...) singulis annis (groep 26b) 

21660 1241-07-01 Thomas UR – UR Brugge – Damme 

-> DISP: burgenses nostri (groep 6a); iudicaverunt (groep 5a); iudicio (...) scabinorum 

(groep 6a) 

21723 1241-11-99 Alfonso van Portugal, graaf van Boulogne  

    CO Thomas en Johanna 

-> DISP: (prout, sicut, ut) superius est expressum (groep 13b); karissimus (groep 22e); 

contentio (esset, fuit) (...) inter (groep 6d) 

21724 1241-11-99 Thomas en Johanna CO Alfonso van Portugal, 

graaf van Boulogne 

-> DISP: (prout, sicut, ut) superius est expressum (groep 13b); karissimus (groep 22e); 

contentio (esset, fuit) (...) inter (groep 6d) 

28251 1244-06-99 Thomas en Johanna AB Marquette  

-> DISP: in manus nostras (…) werpire (groep 2); ab omni servitio (et iure) feodali 

(fidelitate) (absolvere, esse absolutus, esse exemptus) (groep 6c); nichil de cetero (...) 

posse (...) reclamare (groep 8d) 

28256 1244-12-04 (a.q.) Thomas en Johanna AB Marquette  

-> DISP: quitamus (groep 6a); iusticia (...) reservata (groep 4b); karissimus (groep 22e) 

                                                        

 

 
606 Debere (...) warandire (selectie debe* + warandire) vormt een variant van het stellige kanselarijwerkwoord 

garandizare (groep 8a) en de dito werkwoordgroep teneri garandire (groep 8b), die beide in het sanctio-

tekstgedeelte zijn gebruikt om uit te drukken dat de oorkonder zich ertoe verbindt erop toe te (laten) zien dat 

hetgeen in het dispositio is bepaald en afgesproken correct wordt uitgevoerd of nageleefd. De werkwoordgroep 

komt tussen 1198 en 1238 zes maal voor, waarvan drie maal in een akte afkomstig van of gericht aan de graaf of 

gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Het stuk van gravin Johanna voor het klooster van Marquette (DiBe ID 

28228 dd. 1238 (n.s.)) is de enige oorkonde die met haar drie karakteristieke dictaateigenschappen in de buurt 

komt van een redactioneel kanselarijproduct.  
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Groep 30b: oorkonden die in hun dispositieve tekstgedeelte twee karakteristieke 

woordgroepen bevatten en daarnaast één karakteristieke protocolformule vertonen 

De 20 oorkonden ondergebracht in groep 30b vertonen in hun dispositio én in hun protocollaire 

tekstgedeelte respectievelijk twee en één dictaatcomponent(en) die/dat binnen de 

onderzoekstermini overheersend aanwezig zijn/is in de grafelijke oorkonden. Het totale aantal 

van hun karakteristieke dictaateigenschappen (3) voldoet evenwel net niet aan de gestelde 

verwachtingen van een volwaardig redactioneel kanselarijproduct (4). Daarom wordt hun 

dictamen hierna als vermoedelijk kanselarijproduct voorgesteld.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

2192 1196-02-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> DISP: usus (…) pauperum (groep 24b); bone recordationis (groep 25b) 

-> PROT: sigilli mei appositione/appensione et testium subscriptione (...) (confirmavi, 

confirmare decrevi, roborari decrevi) (COR) (groep 1a) 

13181 1202-03-12 Boudewijn VI/IX CP Lobbes (St-Ursmer) 

-> DISP: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a); fidelis meus (groep 

1a) 

-> PROT: (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) munitam 

(COR) (groep 1a) 

27627 1202-03-99 Boudewijn VI/IX AB Lobbes 

-> DISP: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a); fidelis meus (groep 

1a) 

-> PROT: (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) munitam 

(COR) (groep 1a) 

14777 1212-07-23 Ferrand XX – XX Walter en Burchard van 

Avesnes 

-> DISP: coram me et hominibus meis (groep 20a); dilectus et fidelis (meus, noster, suis, 

clericus) (groep 22a) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

15130 1214-04-10 Ferrand UR Ieper 

-> DISP: dilectis scabinis (groep 22c); scabinis et burgensibus (groep 11b); fidelis meus 

(groep 1a) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

15994 1218-10-12 Johanna UR Seclin 

-> DISP: integre et libere (groep 1a); eodem (...) modo (groep 28c) 

-> PROT:  ut (...) firmiter (...) observetur (COR) (groep 8d) 

27659 1219-11-08 Oom Willem XX NN. kapelanen van La 

Porquerie 

-> DISP: pro animabus nostris (groep 18g); singulis annis (...) accipiendum (groep 10a)  

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 
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16381 1220-07-17 Johanna AB – XX Lo – Filips Beier 

-> DISP: per fidem quam mihi debebant (groep 2); (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in 

feodum (groep 7b) 

-> PROT: testium (…) subscriptione (...) interfu(-it, -erunt) (COR) (groep 10e) 

27530 1223-01-99 (n.s.) Walter van Kortrijk,  

   prothonotarius XX Arnulf Voet 

-> DISP: dilectus clericus (meus, noster) (et fidelis meus, noster) (groep 5b); simpliciter et 

absolute (groep 28a) 

-> PROT: notum fieri vol(-o, -umus) + tam presentibus quam futuris (NOT + ADR) 

(groep 7c) 

26227 1223-03-99 (n.s.) Johanna XX Walter van Kortrijk, 

prothonotarius  

-> DISP: bonaria wastine (…) iacentes (groep 19a); fidelis meus (groep 1a) 

-> PROT: (presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) munitam 

(COR) (groep 1a) (COR)  

17901 1226-12-99 Ferrand en Johanna RE Lodewijk IX, koning v 

Frankrijk 

-> DISP: (prout, sicut, ut) superius est expressum (groep 13b); karissimus (groep 22e) 

-> PROT: presentem paginam sigillis nostris duximus roborandam (COR) (groep 1a) 

28972 1227-01-99 (n.s.) Ferrand en Johanna RE Lodewijk IX, koning van 

Frankrijk 

-> DISP: (prout, sicut, ut) superius est expressum (groep 13b); karissimus (groep 22e)  

-> PROT: presentem paginam sigillis nostris duximus roborandam (COR) (groep 1a) 

29128 1230-01-16 (n.s.) Johanna AV Robert VII, voogd van 

Béthune 

-> DISP: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a); presentium 

testimonio litterarum (groep 23a) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

28204 1232-11-99 Ferrand en Johanna AB – XX Marquette – Pieter van 

Maisnil 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); (quod) si forte contingeret 

(groep 4b) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

19419 1233-01-21 (n.s.) Johanna XX Kain (horigen vd abdij 

van Ename) 

-> DISP: (prout, sicut, ut) in litteris (…) plenius continetur (groep 13a); presentium 

testimonio litterarum (groep 23a) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 
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28213 1235-11-99 Johanna AB Marquette  

-> DISP: tan(m)quam domina terre/superior (groep 17a); consensum (…) nostrum (…) 

adhibuere (groep 7b)  

-> PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) 

(groep 4b) 

20989 1238-08-99 Thomas en Johanna CP – XX Kortrijk (O.L.V.) – Hugo 

Zoba, heer van Ossenisse, en echtgenote Helwidis 

-> DISP: omnia bona sua (groep 11b); restaurare (groep 11b) 

-> PROT: In cuius rei testimonium presentem paginam sigill(-i, -orum) (mei, nostri, -

orum) munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 1a) 

27045 1240-03-99 (n.s.) Thomas en Johanna HO Oudenaarde 

-> DISP: pro salute animarum nostrarum (groep 18b); conferre in perpetuam elemosinam 

(groep 2) 

-> PROT: In cuius (rei) testimonium et munimen (presentes litteras, presentem cartam) 

(...) sigill(-i, -orum) nostr(-i, -orum) appensione (contulimus roboratas/-am, contulimus 

munitas, fecimus muniri, duximus roborandam, ...) (COR) (groep 2) 

21734 1241-12-99 Thomas en Johanna AB – CO Affligem – Thomas en 

Johanna 

-> DISP: volumus (...) et concedimus (groep 6a); contentio (esset, fuit) inter (groep 6d) 

-> PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) 

(groep 4b) 

31575 1242-03-99 (n.s.) Thomas en Johanna CP St-Donaas (Brugge) 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b); per iudicium hominum 

nostrorum (groep 11a) 

-> PROT: In cuius rei testimonium presentem paginam sigill(-i, -orum) (mei, nostri, -

orum) munimine feci(mus) roborari (COR) (groep 1a) 

 

 

Groep 30c: oorkonden die in hun dispositieve tekstgedeelte één karakteristieke 

woordgroep bevatten en daarnaast twee of meer karakteristieke protocolformules vertonen 

Bij de 35 vermoedelijke kanselarijoorkonden uit groep 30c is de verhouding omgekeerd 

evenredig aan deze uit groep 30b. De hierna opgelijste stukken vertonen in hun dispositio elk 

één karakteristiek dictaatelement, en in hun protocollaire tekstgedeelte twee voor de grafelijke 

oorkonden typische formules. Sommige laten in hun protocollaire tekstpassages echter meer 

dan twee karakteristieke protocolformules zien. Niettegenstaande zij daardoor aan een totaal 

van minstens vier frequente dictaatcomponenten komen, kunnen zij toch niet tot de stellige 

kanselarijstukken worden gerekend, omdat voor deze dictaatanalyse is vooropgesteld dat een 
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‘reguliere’607 redactionele kanselarijoorkonde minstens twee karakteristieke dictaatelementen 

moet bevatten in het dispositio.   

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

2194 1196-02-99 (n.s.) Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> DISP: bone recordationis (groep 25b) 

-> PROT: scripti (...) annotatione (COR) (groep 2); primus marchio Namuc(-i, -ensis) 

(INT) (groep 1b) 

3052 1196-99-99 Boudewijn VI/IX CP St-Vincent (Soignies)  

-> DISP: consideravi(mus) (groep 28b) 

-> PROT: Ut autem hec (…) rata (…) observentur (COR) (groep 10e); sigillo meo 

roborari decrevi (COR) (groep 2); scripti (...) annotatione (COR) (groep 2) 

2196 1199-99-99 Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> DISP: karissimus (groep 22e)  

-> PROT: scripti (...) annotatione (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: notum fieri vol(-o, -umus) + tam presentibus quam futuris (NOT + 

ADR) (groep 7c) 

14466 1210-09-27 Filips van Namen AB Vaucelles 

-> DISP: felicis memorie (groep 5b) 

-> COMB PROT: notum fieri vol(-o, -umus) + tam presentibus quam futuris (NOT + 

ADR) (groep 7c); notum fieri vol(-o, -umus) omnibus tam futuris quam presentibus (NOT 

+ ADR) (groep 1a) 

15122 1214-03-19 (n.s.) Johanna AB St-Pieters (Gent) 

-> DISP: liberaliter concedere (groep 4a) 

-> PROT: omnibus notum fieri volo(-umus) (NOT) (groep 2); (presentem) paginam (...) 

contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) munitam (COR) (groep 1a) 

15491 1216-02-99 (n.s.) Johanna UR Gent 

-> DISP: per sacramentum (groep 11c) 

-> PROT: super hoc contuli paginam sigilli mei appensione (COR) (groep 30c)608; 

(presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) munitam (COR) 

(groep 1a) 

                                                        

 

 
607 Met een ‘reguliere’ kanselarijoorkonde worden hier alle documenten bedoeld die in de context van hun dictaat 

minstens twee karakteristieke dictaateigenschappen moeten vertonen om als redactioneel kanselarijproduct te 

kunnen worden geïdentificeerd. De mandamenten en kanselarijoorkonden die een exclusief ‘grafelijke’ 

woordgroep of formulering bevatten worden hier niet beschouwd als ‘regulier’, omdat ze onderhevig zijn aan 

andere criteria. Voor een overzicht van alle onderzoekscriteria, zie Paragraaf 2.4.2 in De Paermentier, Schrift in 

dienst van de macht, I, 66-87: ‘Methodologische beschouwingen – Diplomatisch onderzoek’.  
608 De corroboratio-valideringsformule super hoc contuli(mus) paginam sigill(-i, -orum) (mei, nostrorum) 

appension(-e, -ibus) was slechts een vrij korte periode (1199-1216) in gebruik en blijkt vooral van toepassing te 

zijn geweest in de kanselarij van de graven Boudewijn V/VIII en Boudewijn VI/IX. Vier van de zeven oorkonden 
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16095 1219-01-17 (n.s.) Johanna PP  kanselier Willem de Capella 

-> DISP: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a) 

-> PROT: testium (…) subscriptione (...) interfu(-it, -erunt) (COR) (groep 10e); 

(presentem) paginam (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) munitam (COR) 

(groep 1a) 

17699 1226-04-12 (a.q.) Lodewijk VIII, koning van Frankrijk  

   CO Johanna 

-> DISP: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 1a) 

18291 1228-04-99 Ferrand en Johanna CP St-Pieters (Rijsel) 

-> DISP: (de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

18305 1228-05-09 Ferrand en Johanna XX Raoul van Schelderode 

-> DISP: dedi(mus) et concessi(mus) (groep 4b)  

-> PROT: In cuius rei testimonium presentes litteras sigill(-um meum, -i nostri) munimine 

feci(mus) roborari (COR) (groep 3) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

18530 1229-05-99 Ferrand en Johanna AB Epinlieu  

-> DISP: singulis annis (...) capiendum (groep 10a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

18733 1230-05-15 Ferrand CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> DISP: divine pietatis intuitu (groep 18h) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

                                                        

 

 
waarin dit protocol verschijnt zijn namelijk reeds als redactioneel kanselarijstuk geïdentificeerd (Prevenier, De 

oorkonden, nr. 5 dd. 1192 van graaf Boudewijn V/VIII en zijn echtgenote gravin Margareta van de Elzas voor de 

abdij van Papinglo, nr. 122 dd. 1199 van graaf Boudewijn VI/IX voor de abdij van St-Baafs, nr. 144 dd. 1200 van 

Boudewijn VI/IX voor Lambertus de Templo en nr. 297 dd. 1205 van kanselier Geraard van de Elzas voor de abdij 

van Zonnebeke). Aan deze lijst kan nog één vermoedelijk kanselarijstuk van gravin Johanna voor de stad Gent 

(DiBe ID 15491 dd. 1216 (n.s.)) worden toegevoegd. Het toont aan dat het valideringsprotocol in de grafelijke 

administratieve cel waarschijnlijk nog is benut tijdens de eerste jaren van de regering van gravin Johanna.    
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28182 1230-11-99 Ferrand en Johanna AB Marquette  

-> DISP: de consensu et voluntate nostra (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

28184 1230-12-99 Ferrand AB Marquette 

-> DISP: libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a) 

-> PROT: In cuius rei testimonium presentem paginam sigill(-i, -orum) (mei, nostri, -

orum) munimine feci(mus) roborari (groep 1a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

18937 1231-01-99 (n.s.) Ferrand en Johanna HO Bergen (St-Nicolas) 

-> DISP: pro salute animarum nostrarum (groep 18b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

19039 1231-07-06 Ferrand UR – AB Gent – St-Baafs  

-> DISP: presentium testimonio litterarum (groep 23a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

19221 1232-03-99 (n.s.) Johanna XX Hillinus d'Aulnoy-lez-

Valenciennes, buticularius van Henegouwen 

-> DISP: (debere, velle, tenere, facere) inquirere (...) veritatem (groep 10c) 

-> PROT: (presentes litteras) feci(mus) scribi (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

19318 1232-08-99 Ferrand en Johanna  UR Lederzeele 

-> DISP: quitus clamamus (groep 6a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

27024 1232-08-99 Ferrand CP Haaltert  

-> DISP: pro salute animarum (nostrarum et) antecessorum (ac, et deinceps) successorum 

(groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

19360 1232-12-04 Ferrand UR Aardenburg 

-> DISP: scabinis et totius(que) communitas (groep 22b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 
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19459 1233-02-99 (n.s.) Ferrand en Johanna CP Soignies 

-> DISP: sub iuramento (groep 11d) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

19610 1233-10-01 Johanna CP St-Pieters (Rijsel) 

-> DISP: ad (…) brevia (groep 10e) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

19749 1234-03-99 (n.s.) Johanna XX Hillinus d'Aulnoy-lez-

Valenciennes, buticularius van Henegouwen 

-> DISP: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

19958 1235-02-99 (n.s.) Johanna CA Jan van Praat, kanunnik van 

Doornik 

-> DISP: laudantes (groep 15c) 

-> PROT: In cuius rei testimonium presentem paginam sigill(-i, -orum) (mei, nostri, -

orum) munimine feci(mus) roborari (groep 1a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

20285 1236-04-99 Johanna CM Vlaanderen 

-> DISP: de consilio nostro (groep 6a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

20347 1236-07-99 Johanna DO Willem III, heer van 

Hondschoote 

-> DISP: religiosae mulieres (groep 22d) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

20985 1238-08-99 kanselier Franco van AB Gent (Bijloke) 

  Maldegem 

-> DISP: pro animabus antecessorum (groep 5a) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 2) 
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31336 1238-09-99 Thomas en Johanna AB Hemelsdale 

-> DISP: laudamus et approbamus (groep 15b) 

-> PROT: (presentes litteras) feci(mus) scribi (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

31330 1239-03-99 (n.s.)  Johanna en Elisabeth, burggravin v Diksmuide  

   AB – AB Marquette – Hemelsdale 

-> DISP: causa Dei (groep 5b)  

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

21260 1239-09-20 Johanna CP – HO St-Pieters – Comtesse 

(Rijsel) 

-> DISP: fundare (groep 16c) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

21282 1239-11-99 Thomas en Johanna CO Hugo III, graaf van 

Rethel 

-> DISP: prout in litteris (…) plenius continetur (groep 13a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra 

(ADR + NOT) (groep 1a); omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) 

(groep 1a) 

27592 1241-03-14 (n.s.) Thomas CA Egidius van Bredene (St-

Donaas) 

-> DISP: dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

21588 1241-03-99 (n.s.) Raas VI van Gavere, buticularius van Vlaanderen  

   XX Paul Kalkere, burger 

van Brugge 

-> DISP: bonaria wastine (…) iacentes (groep 19a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

21607 1241-04-99 Thomas en Johanna UR Damme 

-> DISP: burgenses nostri (groep 6a)  

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 
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21768 1242-02-99 (n.s.) Thomas en Johanna HO Aalst (O.L.V.) 

-> DISP: dedi(mus) et concessi(mus) (groep 4b) 

-> PROT: In cuius (rei) testimonium et munimen (presentes litteras, presentem cartam) 

(...) sigill(-i, -orum) nostr(-i, -orum) appensione (contulimus roboratas/-am, contulimus 

munitas, fecimus muniri, duximus roborandam, ...) (COR) (groep 2) 

-> COMB PROT: universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + 

NOT) (groep 4b) 

 

Groep 30d: oorkonden die in hun dispositieve tekstgedeelte geen karakteristieke woordgroep 

bevatten, maar daarnaast drie karakteristieke protocolformules vertonen 

In drie ‘Vlaamse’ grafelijke oorkonden waren minstens drie karakteristieke protocolformules 

aanwezig, maar vielen verder in het dispositio geen typerende woordgroepen of formuleringen 

te ontwaren.  

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

20150 1235-11-99 Johanna CP St-Veerle (Gent) 

-> PROT: (presentes litteras) scribi feci(mus) (COR) (groep 2); in robur igitur et 

memoriam predictorum (COR) (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a) 

20284 1236-04-99 Johanna CP – HO St-Pieters (Rijsel) – 

leprozerie St-Sauveur (Rijsel) 

-> PROT: in robur igitur et memoriam predictorum (COR) (groep 5a); (presentes litteras) 

scribi feci(mus) (COR) (groep 2); in memoriam (...) predictorum + feci(mus) roborari 

(COR) (groep 4b) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

21089 1239-01-18 (n.s.)  Thomas en Johanna CP St-Pieters (Rijsel) 

-> PROT: omnibus presentes litteras inspecturis (ADR) (groep 5a) 

-> COMB PROT: omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (ADR + SAL) (groep 

1a); omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (ADR + NOT) (groep 2) 

 

Groep 30e: oorkonden die een exclusief ‘grafelijke’ karakteristieke uitdrukking bevatten 

maar in het totaal niet aan de gewenste drie karakteristieke woordgroepen komen 

In de methodologische inleiding werd gestipuleerd dat een grafelijke akte waarin een 

dictaatcomponent (woordgroep, uitdrukking of protocol) opduikt dat tijdens de periode 1191-

1244 exclusief is toegepast in de oorkonden van de graven van Vlaanderen en Henegouwen in 

het totaal ‘slechts’ drie karakteristieke dictaatelementen hoeft te bevatten om als volwaardig 
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redactioneel kanselarijstuk te kunnen doorgaan.609 In deze optiek kunnen de drie hierna 

volgende grafelijke bescheiden, die in totaal twee karakteristieke dictaatcomponenten laten zien 

maar waarvan er één een exclusief ‘grafelijk’ karakter heeft, als zeer waarschijnlijke 

kanselarijredacties worden aanzien, omdat zij op één karakteristiek dictaatelement na aan alle 

determinatievoorwaarden voldoen. 

 

DiBe ID Datum Oorkonder Destinataris/beneficiaris 

27473 1201-99-99 Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 

-> DISP: ore proprio (groep 7c); cruce Domini signatus (…) iter peregrinationis 

proposuissem arripere (EXCL) (groep 18a) 

14239 1208-99-99 Filips van Namen CP Kortrijk (O.L.V.) 

-> PROT: salutem et sinceri amoris affectum (SAL) (EXCL) (groep 12a) 

-> COMB PROT: dilecto suo + salutem (ADR + SAL) (groep 7b) 

29095 1212-01-22 (a.q.) Johanna AB Ter Doest 

-> DISP: (de, cum) omnibus rebus suis (groep 17b); iuxta (…) patris (mei) (EXCL) (groep 

14d) 

 

  

                                                        

 

 
609 Zie Paragraaf 2.4.2 in De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 66-87: ‘Methodologische beschouwingen 

– Diplomatisch onderzoek’.  



243 

 

Aanvullende bibliografie 

Augustyn, Beatrijs, ‘Kasselrijleenhoven (12de eeuw – 1795)’, in: Walter Prevenier en Beatrijs Augustyn 

(eds.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795 (Brussel: Algemeen 

Rijksarchief, 1997), 513-517. 

Bruwier, Marinette en Florian Mariage, ‘Le receveur général’, in: Bernard Desmaele, Jean-Marie 

Cauchies en Florian Mariage (dir.), Les institutions publiques régionales et locales en Hainaut et 

Tournai/Tournaisis sous l’Ancien Régime (Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2009), 177-186.   

Degryse, Roger, ‘Vlaanderens haringvisscherij in de middeleeuwen’, Hand. Soc. d'Emulation te Brugge, 

82 (1939, verschenen 1945), 185–204. 

— ‘La navigation maritime et le tonlieu comtal à Gravelines (1100-1330)’, Revue historique de 

Dunkerque et du littoral, 38 (2005), 141-160. 

Ganshof, François-Louis, ‘À propos du tonlieu à l’époque carolingienne’, in: La città nell’alto medioevo 

(Spolète: 1959) (Settimane, 6), 291-315.  

Gottschalk, Elisabeth, De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen. Een 

historisch-geografisch onderzoek betreffende Oost Zeeuws-Vlaanderen (Assen: Van Gorcum, 1984). 

Heirbaut, Dirk, ‘Galbert van Brugge: een bron voor de Vlaamse feodaliteit in de XIIde eeuw’, Tijdschrift 

voor Rechtsgeschiedenis, 60 (1992), 49-62.  

— ‘The fief-rente. A New Evaluation, Based on Flemish Sources (1000-1305)’, Tijdschrift voor 

Rechtsgeschiedenis, 67 (1999), 1-37. 

— Over lenen en families. Een studie over de vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht in het 

graafschap Vlaanderen (ca. 1000-1305) (Brussel: Paleis der Academiën, 2000). 

— ‘Rules for Solving Conflicts of Law in the Middle Ages: Part of the Solution, Part of the Problem’, 

in: Anthony Musson (ed.), Boundaries of the Law. Geography, Gender and Jurisdiction in Medieval 

and Early Modern Europe (Londen: Ashgate, 2005), 118-129. 

Junot, Yves, ‘Les receveurs particuliers’, in: Bernard Desmaele, Jean-Marie Cauchies en Florian 

Mariage (dir.), Les institutions publiques régionales et locales en Hainaut et Tournai/Tournaisis sous 

l’Ancien Régime (Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2009), 187-196. 

Laleman, Marie-Christine, Het 13de-eeuwse hospitaal van de Bijloke (Gent: Gentse vereniging voor 

Stadsarcheologie, 2003) (Erfgoedmemo 2). 

Leroy, Mieke, ‘Les débuts de la production d’actes urbains en Flandre au XIIIe siècle’, in: Walter 

Prevenier en Thérèse de Hemptinne (eds.), La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge. Actes 

du congrès de la Commission internationale de Diplomatique (Gand, 25-29 août 1998) (Leuven-

Apeldoorn: Garant, 2000), 267-279. 

Opsommer, Rik, ‘Enkele aspecten van het leenrecht in Vlaanderen’, De Leiegouw, 40:1 (1998), 85-98.  

Prevenier, Walter, ‘En marge de l’assistance aux pauvres: l’aumônerie des comtes de Flandre et des 

ducs de Bourgogne (13e – début 16e siècle)’, in: Gustaaf Asaert e.a. (eds.), Recht en instellingen in 

de oude Nederlanden tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd: Liber amicorum Jan Buntinx 

(Leuven: Universitaire pers, 1981), 97-120. 

— ‘La production et la conservation des actes urbaines’, in: Walter Prevenier en Thérèse de Hemptinne 

(eds.), La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge. Actes du congrès de la Commission 

internationale de Diplomatique (Gand, 25-29 août 1998) (Leuven-Apeldoorn: Garant, 2000), 560-

564. 



244 

Stallaert, Karel Frans, Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen 

uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden (Leiden: Brill, 1886-1977). 

Stoclet, Alain J., Immunes ab omni teloneo. Etude de diplomatique, de philologie en d’histoire sur 

l’exemption de tonlieux au haut Moyen Age et spécialement sur la Praeceptio de navibus 

(Brussel/Rome: Institut Historique Belge de rome, 1999). 

Tock, Benoît-Michel, ‘La diplomatique urbaine au XIIe siècle dans le Nord de la France’, in: Walter 

Prevenier en Thérèse de Hemptinne (eds.), La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge. Actes 

du congrès de la Commission internationale de Diplomatique (Gand, 25-29 août 1998) (Leuven-

Apeldoorn: Garant, 2000), 501-522. 

Van Caenegem, Raoul C., ‘Aantekeningen bij het middeleeuwse gewoonterecht’, Tijdschrift voor 

Rechtsgeschiedenis, 64:1 (1996), 97-110. 

Vanderkindere, Léon, ‘La politique communale de Philippe d'Alsace et les conséquences’, Bulletins de 

l'Académie royale de Belgique, 9-10 (1905), 749-788.  

Van Heddeghem, Alfred, Een middeleeuws abdijhospitaal de Oude Bijloke. Gentse hospitalen en 

ziekenverzorging (1146-1797) (Antwerpen: De Vries-Brouwers, 1978). 

Van Synghel, Geertrui, Diplomatische en paleografische studie van het scriptorium te Affligem (1083-

ca. 1300) (Universiteit Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1979). 

Van Werveke, Hans, De Gentsche stadsfinanciën in de Middeleeuwen (Brussel: Paleis der Academiën, 

1934). 

Verlinden, Charles, ‘Le balfard. Corvée-redevance pour l’entretien des fortifications en Flandre au 

Moyen Age’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 12 (1933), 107-136. 



245 

Bijlage 1 

Thematisch overzicht van de karakteristieke dictaatcomponenten 

DISPOSITIO 

GROEPEN 1 TOT 5: SCHENKINGEN, INBEZITSTELLINGEN 
dare in perpetuam elemosinam (groep 1a) 
perpetuam (...) elemosinam + assignare (groep 1a) 
conferre in perpetuam elemosinam (groep 2) 
concedere in perpetuam elemosinam (groep 3) 
in (perpetuam) elemosinam (...) conferendum (groep 1b) 
elemosine intuitu (groep 1b) 
liberaliter concedere (groep 4a) 
dedi(mus) et concessi(mus) (groep 4b) 
libere et pacifice (...) possidendum (groep 5a) 
in perpetuum pacifice (...) possidendum (groep 5b) 
quiete et pacifice (...) possidendum (groep 5c) 
in testamento suo (...) assignare (groep 8c) 
ordinationi testamentariorum (reliquit, commisit) (groep 10g) 
collationem (...) bonariorum (terre, wastine, mori) (groep 17a) 

GROEP 6: KWIJTSCHELDINGEN 
pro nobis et successoribus nostris (...) quitare (groep 6a) 
quitamus (groep 6a) 
quitus clamamus (groep 6a) 
quitare et quitus clamare (groep 10b) 
quitus et libere clamare (groep 6d) 
quitamus (...) et absolvimus (groep 6a) 
a(b) (omni) iure feodali penitus absolutus (groep 6b) 
ab omni servitio (et iure) feodali (absolvere, esse absolutus, esse exemptus) (groep 6c) 
[ab omni iugo feodali vel servitio] (groep 6c) 
condonare (groep 24c) 

GROEP 7: HET LEENCONTRACT, DE LEENAFSTAND 
in manus meas (...) resignare (groep 1a) 
in manus nostras (...) werpire (groep 2) 
per fidem quam mihi debebant (groep 2) 
guerpitio (groep 5a) 
werpire et effestucare (groep 7a) 
(de, a) (me, nobis) teneba(n)t in feodum (groep 7b) 
ore proprio (groep 7c) 
audito (...) iudicio (groep 18c) 
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GROEP 8: SANCTIO-CLAUSULES (WERKWOORDCOMBINATIES) 
recognoscere se nichil iuris habere (groep 6d) 
iusticia (...) reservata (groep 4b) 
(alta) tamen iusticia (nobis) remanente (groep 5a) 
garandizare (groep 8a) 
teneri garandire (groep 8b) 
reputare (...) factum (groep 8c) 
(prohibere, precipere) (ne) inferri molestiam (vel) gravamen (groep 8c) 
(esse) specialiter obligati (groep 8c) 
nichil de cetero (...) posse (...) reclamare (groep 8d) 
faciam (...) observari (groep 17a) 

GROEP 9: OPDRACHTDELEGATIES 
ponimus loco nostri (groep 9) 
si presentes esse non poterimus (groep 14b) 
(ille) quem (ad, propter) hoc transmittemus specialiter (groep 15c) 

GROEP 10: FINANCIËLE ADMINISTRATIE 
singulis annis (...) accipiendum (groep 10a) 
singulis annis (...) capiendum (groep 10a) 
(in festo) Beati Martini (...) capiendum (groep 3) 
in Nativitate beati Iohannis Baptiste (...) percipiendum (groep 11a) 
pagamentum (groep 10c) 
ratiocinium, ratiocinator (groep 10d) 
ad (...) brevia (groep 10e) 
(de) paratis (...) redditibus (groep 10e) 
ad (...) spicarium (groep 10f) 
ad scacarium Furnense (...) solvendum (groep 10g) 

GROEP 11: EEDAFLEGGINGEN – VONNISSEN 
per iudicium hominum nostrorum (groep 11a) 
per iuramentum (groep 11b) 
per sacramentum (groep 11c) 
sub iuramento (groep 11d) 

GROEP 12: GRAFELIJKE MANDAMENTEN MET EEN KARAKTERISTIEK WERKWOORD 
precipio districte (groep 1a) 
rogamus (...) affectuose (groep 8c) 
(mandamus) tanquam (...) propria (nostra) conservare (groep 8c) 
mando (...) volens (groep 10a) 
mando et volo (groep 12a) 
mandamus et volumus (groep 12b) 
mando et precipio (groep 12c) 
mando et rogo (groep 12a) 
ex mandato (groep 21a) 
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GROEP 13: TEKST- EN DOSSIERREFERENTIES 
carta (...) super hoc confecta (groep 10b) 
prout in litteris (...) plenius continetur (groep 13a) 
(prout, sicut, ut) superius est expressum (groep 13b) 

GROEP 14: STEDELIJKE CONTEXT — SCHEPENBANKEN — WETGEVING 
per bonam veritatem (groep 4b) 
avunculus (...) patruus (...) nepos (groep 4b) 
meliores (et) utiliores (groep 4b) 
(esse) convictus (ad, per) legem (groep 6a) 
iudicio (...) scabinorum (groep 6a) 
secundum (...) legem (...) (et) consuetudinem (patrie, terre, ville) (groep 6c) 
(debere, velle, tenere, facere) inquirere (...) veritatem (groep 10c) 
emendabit (...) solidos (groep 10c) 
virscarnia (groep 10d) 
(esse) adiornatus (groep 11b) 
(qui) rapinam (...) fecerit (groep 11b) 
combustio (...) occulte (groep 11b) 
queremonia (groep 11b) 
(facere) iurare (...) scabinagium (groep 14a) 
scabinagium (...) de anno in annum (groep 14b) 
utilitatem ville (groep 14b) 
in villa et potestate de (+ naam stad) (groep 14c) 
in potestate (...) ville (+ naam stad) (groep 14d) 
tempore citationis (groep 14e) 
pertinere (...) ad scabinagium (groep 14f) 

GROEP 15: LOSSE WERKWOORDEN EN WERKWOORDCOMBINATIES 
instaurare (groep 1b) 
restaurare (groep 11b) 
(quod) si forte contingeret (groep 4b) 
iudicaverunt (groep 5a) 
iudicantibus quod (...) legitime facta (fuit) (groep 5a) 
noscimur (habuisse/tenuisse)(iusticia) (groep 5b) 
cum omnibus ad ipsum pertinentibus (groep 5b) 
volumus (...) et concedimus (groep 6a) 
contentio (esset, fuit) (...) inter (groep 6d) 
que pertinent ad proprios usus (suos) (groep 8c) 
diligimus (groep 15a) 
laudamus et approbamus (groep 15b) 
laudantes (groep 15c) 
consideravi(mus) (groep 28b) 

GROEP 16: ‘STICHTENDE’ WERKWOORDEN 
inchoare (groep 16a) 
inchoari fecimus (groep 16b) 
fundare (groep 16c) 
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GROEP 17: DE GRAAF EN GRAVIN, DE GRAFELIJKE MACHT, HET GRAFELIJKE TERRITORIUM 
karissima consors mea (groep 1a) 
illustris consors mea (groep 1a) 
dilecta coniunx mea (groep 2) 
plenarie potestate (...) concessa (groep 4b) 
in plena et libera potestate (groep 10b) 
tanquam domini terre (groep 5a) 
(cuius) exemplum prosequi desiderans (groep 8c) 
dominus comes et ego (groep 8c) 
dominus comes et nos (groep 16a) 
iuxta (...) patris (mei) (groep 14d) 
tan(m)quam domina terre/superior, sicut domina terre (groep 17a) 
per totam terram meam (groep 17b) 
(illustris et) karissimus dominus (et, ac) maritus (meus, noster) (groep 17c) 
karissima uxor (mea, nostra) (groep 17d) 
(dum, qui) profectus (esset) in Sabaudiam/Angliam (groep 17e) 
vicem gerens potestativam (groep 17f) 

GROEP 18: MOTIEVEN VOOR OORKONDING — VROOMHEIDSMOTIEVEN 
pro salute animarum (nostrarum et) antecessorum (ac, et deinceps) successorum 

(groep 2) 
pro animabus antecessorum (groep 5a) 
causa Dei (groep 5b) 
ob (...) conquirendam salutem (groep 11a) 
cruce Domini signatus (...) iter peregrinationis proposuissem arripere (groep 18a) 
pro salute animarum nostrarum (groep 18b) 
pro salute anime mee (groep 18c) 
pro salute et prosperitate domini (et) mariti mei (groep 18d) 
propter (...) remedium animarum (groep 18e) 
pro remedio animarum nostrarum (groep 18f) 
pro animabus nostris (groep 18g) 
divine pietatis intuitu, divine intuitu pietatis (groep 18h) 
divini amoris intuitu (groep 18i) 
(in, pro) bonum pacis perpetuum (groep 18j) 

GROEP 19: OMVANG EN LIGGING VAN ONROEREND GOED 
bonaria wastine (...) iacentes (groep 19a) 

GROEP 20: AANWEZIGHEID BIJ DE ACTIO EN HET VONNIS VOOR HET LEENHOF 
in presentia (nostra et) hominum nostrorum (groep 2) 
coram hominibus nostris (groep 5b) 
presentibus (...) nostris hominibus (groep 5c) 
coram me et hominibus meis (groep 20a) 

GROEP 21: WILSUITINGEN EN FORMULERINGEN INHOUDENDE INSTEMMING EN ADVIES 
de nostro assensu (groep 5a) 
de assensu et voluntate nostra (groep 5a) 
de consensu et voluntate nostra (groep 6a) 
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de consilio et voluntate (groep 8c) 
ad voluntatem meam (groep 8d) 
a nobis submoniti (groep 5a) 
presente et consentiente (groep 5a) 
(ad) commodum et voluntatem (groep 5a) 
de consilio nostro (groep 6a) 
adhibere (...) consensum (...) (nostrum) (groep 7b) 
ex toto (...) voluntatem (facere) (groep 10f) 
pro voluntate nostra in tota terra nostra (groep 13b) 
nisi per voluntatem (meam) (groep 18c) 
ex consensu (groep 21a) 
(de) fidelium meorum consilio (groep 21b) 

GROEP 22: VOORSTELLING VAN DE GRAFELIJKE ONDERDANEN 
fidelis meus (groep 1a) 
dilectus meus (groep 10a) 
probi (...) homines (groep 4b) 
(defendere) contra iniuriatores (et, seu) malefactores (groep 4b) 
dilectus clericus (meus, noster) (et fidelis meus, noster) (groep 5b) 
burgenses nostri (groep 6a) 
insultor (groep 6a) 
scabinis et burgensibus (groep 11b) 
dilectus et fidelis (meus, noster, suis, clericus) (groep 22a) 
scabinis et totius(que) communitas (groep 22b) 
dilectis scabinis (groep 22c) 
religiosae mulieres (groep 22d) 
karissimus (groep 22e) 

GROEP 23: DE OORKONDE ALS SCHRIFTELIJK BEWIJS VAN DE RECHTSHANDELING 
presentium testimonio litterarum (groep 23a) 

GROEP 24: ‘AD USUS’-FORMULERINGEN 
ad provisionem (groep 16a) 
ad utilitatem (groep 24a) 
usus (...) pauperum (groep 24b) 
ad usus suos proprios (groep 24c) 

GROEP 25: NAGEDACHTENIS AAN EEN OVERLEDEN VOOROUDER OF VOORGANGER 
felicis memorie (groep 5b) 
pie recordationis (groep 25a) 
bone recordationis (groep 25b) 

GROEP 26: TIJDSBEPALINGEN 
proxime (...) venturo (groep 11b) 
in festo Beati Martini (groep 26a) 
de anno in annum (...) singulis annis (groep 26b) 
infra (...) predictum (...) terminum (groep 26c) 
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GROEP 27: CLAUSULES TER GARANTIE VAN DE ACTIO (ZONDER WERKWOORD) 
absque calumpnia (groep 27a) 
sine contradictione (et, vel) dilatione (groep 10a) 

GROEP 28: LOSSE BIJWOORDELIJKE BEPALINGEN 
integre et libere (groep 1a) 
simpliciter et absolute (groep 28a) 
liberaliter et benigne (groep 28b) 
eodem (...) modo (groep 28c) 

GROEP 29: WOORDGROEPEN EN FORMULERINGEN DIE NIET TOT EEN BEPAALD THEMA 
BEHOREN 
de propria hereditate (mea, sua) (groep 2) 
allecium siccorum (groep 1a) 
parum plus (...) parum minus (groep 5a) 
canipulum (groep 6a) 
intuitu fidelis servi(t,c)ii sui (groep 2) 
proprio (...) nostro (groep 8c) 
omnia bona sua (groep 11b) 
nostris propriis manibus (inchoavimus) (groep 15a) 
(de, cum) omnibus rebus suis (groep 17b) 
pro aliquo negotio (groep 27a) 

PROTOCOLFORMULES 

SYMBOLISCHE INVOCATIO 
crux (groep 2) 

INTITULATIO 
primus marchio Namuc(-i, -ensis) (groep 1b) 

ADRES 
omnibus presentes litteras inspecturis (groep 5a) 
dilecto suo (Naam) ballivo (groep 7b) 
dilect(o, -is) et fideli(bus) su(o, -is) (groep 12a) 

SALUTATIO 
salutem et dilectionem (groep 6d) 
salutem et sinceri amoris affectum (groep 12a) 
salutem et amorem (groep 12b) 
salutem et sinceram dilectionem (groep 22a) 

CORROBORATIO 
Ut hoc factum meum (...) (groep 1a) 
quod ut perpetui roboris obtineat firmitatem (groep 1a) 
In robur igitur et memoriam predictorum (groep 5a) 
Ut (...) firmiter (...) observetur (groep 8d) 
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Ut (hec, hoc) ratum et stabile permaneat (groep 10a) 
Ut autem hec (...) rata (...) observentur (groep 10e) 
(...) sigilli mei appositione/appensione et testium subscriptione (...) (confirmavi, confirmare 
decrevi, roborari decrevi) (groep 1a) 
(...) sigilli mei (...) appositione (...) volui (...) confirmari (groep 1b) 
(...) (scripto et) sigilli mei confirmari decrevi (groep 2) 
(...) sigillo meo roborari decrevi (groep 2) 
(...) sigilli mei auctoritate (...) confirmavi(mus) (groep 28b) 
(...) (presentem paginam, presentes litteras) (...) contuli(mus) (...) sigilli mei appensione (...) 
(munitam, -as)  (groep 1a) 
(...) presentem paginam sigillis nostris duximus roborandam (groep 1a) 
(...) scripti (...) annotatione (groep 2) 
(...) scribi feci(mus) (groep 2) 

AANKONDIGING VAN DE GETUIGEN 
testium (...) subscriptione (...) interfu(-it, -erunt) (groep 10e) 
testes dilecti et fidelis mei (groep 11c) 

DATATIO 
Actum (...) anno dominationis (mee, nostris, ipsius comitis) in Flandria (...) in Namuco (...) in 
Haino(n)ia   (groep 1b)  
peregrinaba(n)tur (groep 17f) 

COMBINATIES VAN PROTOCOLFORMULES 

ADRES-NOTIFICATIO 
omnibus notum faci(-o, -mus) tam presentibus quam futuris (groep 1a) 
omnibus notum fieri volo(-umus) (groep 2) 
notum fieri vol(-o, -umus) + tam presentibus quam futuris (groep 7c) 
notum esse vol(-o, -umus) + tam presentibus quam futuris (groep 10e) 
notum fieri vol(-o, -umus) omnibus tam futuris quam presentibus (groep 1a) 
omnibus presentes litteras inspecturis + noverit universitas vestra (groep 1a) 
omnibus presentes litteras inspecturis + noverint universi (groep 2) 
universis presentes litteras inspecturis + noverint universi (groep 4b) 

ADRES-SALUTATIO 
omnibus presentes litteras inspecturis + salutem (groep 1a) 
dilecto suo + salutem (groep 7b) 

CORROBORATIO (STANDVASTIGHEIDSFORMULE + VALIDERINGSFORMULE) 
In cuius rei testimonium presentem paginam sigill(-i, -orum) (mei, nostri, -orum) munimine 
feci(mus) roborari  (groep 1a) 
In cuius rei testimonium presentes litteras sigill(-um meum, -i nostri) munimine feci(mus) 
roborari (groep 3) 
In cuius rei testimonium et firmitatem, presentes litteras sigill(-i, -orum) (mei, nostrorum) 
munimine feci(mus) roborari (groep 2) 
In cuius (rei) testimonium et munimen (presentes litteras, presentem cartam) (...) sigill(-i, -
orum) nostr(-i, -orum) appensione (contulimus roboratas/-am, contulimus munitas, fecimus 
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muniri, duximus roborandam, ...) (groep 2) 
(Ut autem hoc) ratum et stabile (per)maneat, (…) presentem paginam (…) contuli(mus) 
sigilli (mei, nostri) appensione munitam (groep 17b) 
In memoriam (...) predictorum + feci(mus) roborari (groep 4b) 
Et ut hoc ratum sit + (...) munimine (groep 6a) 
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Bijlage 2 

Chronologisch overzicht van de stellige en vermoedelijke redactionele kanselarijoorkonden 

DiBe ID: Vlaanderen 

DiBe ID: Henegouwen 

DiBe ID: Namen 

DiBe ID: andere 

DiBe 

ID 

Datum Oorkonder Destinataris/ 

beneficiaris 

Deter-

minatie-

groep 

Uitgave 

3398 1192-99-99 CO Boudewijn V/VIII CP la-Salle-le-Comte 

(Valenciennes) 

1b LE GLAY A., Revue des Opera Diplomatica de 

Miraeus, pp. 94-98, n. 73. 

2181 1192-99-99 CO Boudewijn V/VIII CP Ste-Waudru (Bergen) 1b DEVILLERS L., Chartes de Sainte-Waudru, pp. 

30-31, n.18.

3048 1194-06-99 CO Boudewijn V/VIII UR - CP Moustier-sur-Sambre 22e DUVIVIER CH., Actes et documents, II, pp. 174-

176, n. 86. 

2193 1196-02-99 

n.s.

CO Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 25b DEVILLERS L., Chartes de Sainte-Waudru, pp. 

54-55, n. 30.

2192 1196-02-99 

n.s.

CO Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 30b DEVILLERS L., Chartes de Sainte-Waudru, pp. 

52-53, n. 29.

2194 1196-02-99 

n.s.

CO Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 30c DEVILLERS L., Chartes de Sainte-Waudru, pp. 

56-57, n. 31.

3053 1196-03-99 CO Boudewijn VI/IX AB St-Ghislain 7c, 14c, 

21b 

DUVIVIER CH., Actes et documents, II, pp. 218-

221, n.111. 

2829 1196-05-99 CO Boudewijn VI/IX AB Cambron 17b, 17d, 

22e 

DE SMET J.J., Monuments pour servir à l'histoire, 

II, p. 940. 
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DiBe 

ID 

Datum Oorkonder Destinataris/ 

beneficiaris 

Deter-

minatie-

groep 

Uitgave 

7706 1196-08-09 CO Boudewijn VI/IX CP la-Salle-le-Comte 
(Valenciennes) 

 28b MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 
II, p. 837, 981. 

5006 1196-99-99 CO Boudewijn VI/IX UR Braine-le-Château 14d, 21b, 

25b 

DEVILLERS L., Chartes de Sainte-Waudru, pp. 

706-707, n. 472.

2195 1196-99-99 CO Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 14d, 21b, 
25b 

DEVILLERS L., Chartes de Sainte-Waudru, pp 
.58-59, n. 32. 

3052 1196-99-99 CO Boudewijn VI/IX CP St-Vincent 

(Soignies) 

30c DUVIVIER CH., Actes et documents, II, pp. 209-

211, n. 103. 

2801 1196-99-99 CO Boudewijn VI/IX AB Cambron 7c DE SMET J.J., Monuments pour servir à l'histoire, 
II, pp. 355-356, n. 6. 

7461 1197-11-99 

(approx.) 

PP Geraard van de Elzas XX - 

XX 

G. van Merendree en

B. van Onlede

12c VAN DE PUTTE F., Cronica abbatum monasterii 

de Dunis, p. 478, n. 397. 

2938 1197-99-99 CO Boudewijn VI/IX AB St-Denis-en-

Broqueroie 

4a, 7c, 

16c, 21b, 

24a 

DEVILLERS L., Cartulaires de Saint-Denis-en 

Broqueroie, pp. 123-125, n. 24. 

2793 1198-11-06 CO Boudewijn VI/IX AB Cambron 1a, 2, 5a DE SMET J.J., Monuments pour servir à l'histoire, 
II, pp. 314-315, n. 9. 

3060 1198-99-99 CO Boudewijn VI/IX CP St-Vincent 

(Soignies) 

17d, 18g, 

22e 

DUVIVIER CH., Actes et documents, II, pp. 249-

252, n. 127. 

3063 1198-99-99 
(approx.) 

CO Boudewijn VI/IX AB Vicoigne 12c DUVIVIER CH., Actes et documents, II, pp. 259-
260, n. 132. 

7559 1198-99-99 CO Boudewijn VI/IX XX - CP Jean Trive - Nijvel 30a MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 

I, pp. 723-724. 

2939 1198-99-99 CO Boudewijn VI/IX AB St-Denis-en-
Broqueroie 

7c, '21b DEVILLERS L., Cartulaires de Saint-Denis-en 
Broqueroie, pp. 125-126, n. 26. 

2196 1199-99-99 CO Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 30c DEVILLERS L., Chartes de Sainte-Waudru, pp. 

66-67, n. 36.

5470 1201-02-99 
n.s.

CO Boudewijn VI/IX CP - XX Ste-Waudru (Bergen) 
- Raoul de  Cuesmes

14c, 18j DEVILLERS L., Chartes des comtes de Hainaut, 
pp. 446-448, n. 13. 



255 

DiBe 

ID 

Datum Oorkonder Destinataris/ 

beneficiaris 

Deter-

minatie-

groep 

Uitgave 

13140 1201-05-07 CO Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 7c, 24c, 
27a 

DEVILLERS L., Chartes de Sainte-Waudru, I, pp. 
72-74, n. 39.

24728 1201-99-99 CO Boudewijn VI/IX HO Bergen (leprozerie) 2, 18a DEVILLERS L., Cartulaires et chartriers du 

Hainaut, p.115, n.1 

13086 1201-99-99 CO Boudewijn VI/IX AB Cambron 2, 18a DE SMET J.J., Monuments pour servir à l'histoire, 
2, p. 750, n.21. 

13098 1201-99-99 CO Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 18a DEVILLERS L., Chartes de Sainte-Waudru, I, pp. 

74-76, n. 40.

27473 1201-99-99 CO Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Bergen) 30e DEVILLERS L., Chartes de Sainte-Waudru, I, pp. 
82-83, n. 44.

13180 1202-03-11 

n.s.

CO Boudewijn VI/IX CP OLV Kamerijk 18a DUVIVIER CH., Actes et documents, 2, pp. 317-

318, n. 166.  

13181 1202-03-12 CO Boudewijn VI/IX CP St-Ursmer (Lobbes) 30b DUVIVIER CH., Actes et documents, 2, p. 319, n. 

167. 

24727 1202-03-12 

n.s.

CO Boudewijn VI/IX AB - 

XX 

Hospitaalridders -  

Ida, weduwe van 
Godinus 

7c,18j, 

28c 

DEVILLERS L., Cartulaires et chartriers du 

Hainaut, 7, pp. 119-122, n. 1.   

27627 1202-03-99 CO Boudewijn VI/IX AB Lobbes 30b DE MEY G., Actes des comtes de Hainaut, (in 

voorbereiding) 

13192 1202-03-99 CO Boudewijn VI/IX AB Bonne-Espérance 17b, 18c DE MEY G., Actes des comtes de Hainaut (in 
voorbereiding) 

13231 1202-04-14 

a.q.

CO Boudewijn VI/IX AB Aulne 30a DEVILLERS L., Cartulaires et chartriers du 

Hainaut, p. 251, n. 16. 

13210 1202-04-14 
a.q.

CO Boudewijn VI/IX AB Salzinnes 1a, 10a, 
18c, 22e 

BROUETTE E., Val-Saint-Georges, pp. 3-4, n. 4. 

13153 1202-04-14 

a.q.

CO Boudewijn VI/IX AB Hautmont 7c DEVILLERS L., Cartulaire de l'abbaye 

d'Hautmont II, pp. 139-140, n. 35.    

13213 1202-12-24 
a.q.

CO Boudewijn VI/IX AB Ghislenghien 2, 4a, 18c, 
22e 

DUVIVIER CH., Actes et documents, 2, pp. 331-
332, n. 178.  
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DiBe 

ID 

Datum Oorkonder Destinataris/ 

beneficiaris 

Deter-

minatie-

groep 

Uitgave 

13673 1204-99-99 XX Oom Willem CP Ste-Waudru (Bergen) 17f DEVILLERS L., Chartes de Sainte-Waudru, I, pp. 
90-92, n. 49.

13630 1204-99-99 XX Oom Willem AB Cambron 17f DE SMET J.J., Monuments pour servir à l'histoire, 

2, pp. 359-360, n. 11.    

13672 1204-99-99 XX Oom Willem CP Ste-Waudru (Bergen) 17f DEVILLERS L., Chartes de Sainte-Waudru, 1, pp. 
677-678, n. 446.

14270 1208-02-22 CO Filips van Namen CP - XX OLV Kortrijk - 

Simon Drinkewater 

10a, 10c, 

22a 

MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 

Notre-Dame à Courtrai, pp. 35-36, n. 32. 

14239 1208-99-99 CO Filips van Namen CP OLV Kortrijk 30e MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 
Notre-Dame à Courtrai, p. 34, n. 31. 

14298 1209-05-99 CO Filips van Namen CP OLV Kortrijk 10e, 25a, 

28b 

MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 

Notre-Dame à Courtrai, pp. 36-37, n. 33. 

14316 1209-08-04 CO Filips van Namen UR Ieper 30a GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes 

d'Ypres, II, pp. 14-15, n. 6. 

14324 1209-10-08 CO Filips van Namen CP OLV Kortrijk 10a, 10e, 

25a 

MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 

Notre-Dame à Courtrai, p. 37, n. 34. 

14466 1210-09-27 CO Filips van Namen AB Vaucelles 30c VAN DE PUTTE F.-VAN DE CASTEELE D., 

Cronica et cartularium de Dunis, p. 488, n. 411. 

14470 1210-10-08 CO Filips van Namen CP OLV Kortrijk 10e, 25a, 

28b 

MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 

Notre-Dame à Courtrai, pp. 42-43, n. 38. 

14516 1210-10-99 

approx. 

CO Filips van Namen CP OLV Kortrijk 10e, 25a, 

28b 

MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 

Notre-Dame à Courtrai, pp. 41-42, n. 37. 

14604 1211-10-01 CO Filips van Namen AB St-Baafs 18c, 28b WALRAET M., Actes de Philippe Ier, pp.185-186, 

n. 3.

29095 1212-01-22 

a.q.

CO Johanna AB Ter Doest 30e VAN DE PUTTE F.-VAN DE CASTEELE D., 

Cronica et cartularium de Dunis, p. 211, n. 103 

(ingelast). 

14744 1212-05-13 CO Ferrand en Johanna AB Nonnenbosse (Ieper) 30a VAN HOLLEBEKE L., L'abbaye de 
Nonnenbossche, pp. 91-92, n. 30. 
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14777 1212-07-23 CO Ferrand XX - 
XX 

Walter en Burchard 
van Avesnes 

30b DUVIVIER CH., Querelle des d' Avesnes et des 
Dampierre, II, pp. 16-17, n. 9. 

31418 1213-01-13 

n.s.

CO Ferrand CP St-Donaas 6d LAMBERT V., Oorkonden Sint-

Donatiaanskapittel, pp. 90-91, n. 71. 

14819 1213-03-12 
n.s.

CO Ferrand XX - 
XX 

Thimerus en 
Lietnodus, baljuws 

12c VLEESCHOUWERS C., Oorkonden van de Sint-
Baafsabdij, II, pp. 123-124, n. 118. 

14977 1213-05-30 CO Johanna AB Hospitaalridders St-

Jean-de-Jérusalem 

28c DEVILLERS L., Cartulaire Saint-Jean-de-

Jérusalem, p. 56, n.annexe G. 

14978 1213-05-99 CO Ferrand en Johanna UR Gent 30a WARNKOENIG L.A., Flandrische Staats-und 
Rechtsgeschichte, II,1 (Ukundenbuch der Stadt und 

Chatelenie Gent), p. 31, n. 10. 

15005 1213-07-18 CO Ferrand AB Boudelo 12a BERLIERE U., Baudouin de Boucle, p. 315, n. 4. 

15122 1214-03-19 

n.s.

CO Johanna AB St-Pieters (Gent) 30c VAN LOKEREN A., Chartes de Saint-Pierre, I, p. 

234, n. 436. 

15128 1214-04-01 CO Johanna UR - 

HO 

Oudenaarde - OLV-

hospitaal 

22c MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 

3, p. 75, caput 85. 

15129 1214-04-05 

a.q.

CO Ferrand UR Ieper 12c, 22c WARNKOENIG L.A.-GHELDOLF A.E., Histoire 

de la Flandre, V, p. 336, n. 12. 

15130 1214-04-10 CO Ferrand UR Ieper 30b WARNKOENIG L.A.-GHELDOLF A.E., Histoire 

de la Flandre, V, p. 336, n. 13. 

15164 1214-07-27 CO Johanna AB Boudelo 12a, 22a BERLIERE U., Baudouin de Boucle, p. 315, n. 5. 

26059 1214-99-99 

a.q.

CO Ferrand UR - 

HO 

Oudenaarde - OLV-

hospitaal 

22c LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, p. 534, 

n. 2.

15491 1216-02-99 
n.s.

CO Johanna UR Gent 30c WARNKOENIG L.A., Flandrische Staats-und 
Rechtsgeschichte, II,1 (Ukundenbuch der Stadt und 

Chatelenie Gent), p. 32, n. 11. 

15553 1216-05-28 CO Johanna AB Nonnenbosse 1a, 18c, 

18i 

VAN HOLLEBEKE L., L'abbaye de 

Nonnenbossche, pp. 93-94, n. 31. 
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15714 1217-04-08 CO Johanna AB - 
XX 

Gent - St-Baafs - 
Walter van 

Zomergem, baljuw 

12c, 22a VLEESCHOUWERS C., Oorkonden van de Sint-
Baafsabdij, II, p. 148, n. 139. 

15732 1217-05-02 CO Johanna XX - 
AB 

Gent - St-Baafs - 
Raas VI van Gavere 

22a VLEESCHOUWERS C., Oorkonden van de Sint-
Baafsabdij, II, p. 149, n. 140. 

15750 1217-06-12 CO Johanna XX Walter van Kortrijk 12a DUVIVIER CH., Jeanne de Constantinople et 

Vlissegem, p. 204, n. 1. 

26971 1218-02-09 
n.s.

CO Johanna AB - 
AB - 

XX 

Zonnebeke - Ardooie 
- Hendrik III van

Moorslede

22 CALLEWAERT C., Chartes de l'abbaye de 
Zonnebeke, p. 46, n. 41. 

26217 1218-02-26 

n.s.

CO Johanna AB Oudenburg 17a, 22a LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

538-539, n. 7.

15117 1218-03-13 

n.s.

CO Johanna AB Bourbourg 24c DE COUSSEMAKER I., Cartulaire Bourbourg, I, 

p. 108, n. 110.

15896 1218-04-16 CO Johanna AB - 

XX 

St-Baafs - Raas VI 

van Gavere 

12a, 22a VLEESCHOUWERS C., Oorkonden van de Sint-

Baafsabdij, II, p. 156, n. 147. 

15924 1218-06-22 CO Johanna XX - 

AB 

Willem van Staden - 

Ter Doest 

19a VAN DE PUTTE F.-CARTON C., Chronique de 

l'abbaye de Ter Doest, p. 43, n. 14. 

15943 1218-07-03 CO Johanna XX - 

XX 

Willem I van 

Oostkerke - Willem 
van Staden 

12c DUVIVIER CH., Jeanne de Constantinople et 

Vlissegem, pp. 205-206, n. 4. 

15971 1218-08-20 CO Johanna XX Willem I van 

Oostkerke 

12a, 12c DUVIVIER CH., Jeanne de Constantinople et 

Vlissegem, p. 207, n. 7. 

15970 1218-08-20 CO Johanna XX - 
XX 

André, baljuw van 
Brugge - Willem van 

Staden 

12c DUVIVIER CH., Jeanne de Constantinople et 
Vlissegem, p. 207, n. 6. 

15977 1218-08-31 CO Johanna XX André, baljuw van 
Brugge 

12c DUVIVIER CH., Jeanne de Constantinople et 
Vlissegem, p. 208, n. 8. 

15994 1218-10-12 CO Johanna UR Seclin 30b ESPINAS G.-VERLINDEN C.-BUNTINX J., 

Privilèges et chartes, II, p. 219, n. 290. 
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16008 1218-12-03 CO Johanna CP St-Pieters (Rijsel) 22a HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 
Lille, I, pp. 143-144, n. 147. 

26221 1220-01-13 

n.s.

CO Johanna AB Zoetendale 5a, 18d, 

19a 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

543, n. 12. 

16095 1219-01-17 
n.s.

CO Johanna PP Willem de Capella 30c GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutume de la 
prévôté de Bruges, II, pp. 32-33, n. 14. 

27013 1219-01-99 

n.s.

CO Johanna AB Nieuwenbos 5a, 10c, 

18d, 19a, 
22e, 25a 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

540-541, n. 9.

16110 1219-02-26 

n.s.

CO Johanna AB Zonnebeke 1a, 7b, 

18c, 18i 

CALLEWAERT C., Chartes de l'abbaye de 

Zonnebeke, p. 50, n. 44. 

26219 1219-05-99 CO Johanna XX Walter van Kortrijk 10f, 22a LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 
541-542, n. 10.

16172 1219-06-28 CO Johanna AB Ter Duinen 1a VAN DE PUTTE F.-VAN DE CASTEELE D., 

Cronica et cartularium de Dunis, p. 362, n. 174. 

16195 1219-08-26 CO Johanna XX - CP ontvanger van 
Halluin - OLV 

Kortrijk 

10a MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 
Notre-Dame à Courtrai, p. 49, n. 47. 

27274 1219-09-20 CO Johanna HO OLV-hospitaal 

Kortrijk 

2, 10e, 

22e, 25a, 
28b 

STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 153-

154, n. 2. 

16205 1219-09-99 CO Johanna HO - CP Leprozerie St-

Sauveur - St-Pieters 
(Rijsel) 

18d HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 

Lille, I, pp. 146-147, n. 150. 

26220 1219-10-99 CO Johanna AB Gent - Nieuwenbos 5a, 18d LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, p. 542, 

n. 11.

27658 1219-11-08 PP Oom Willem XX - 
XX 

NN kapelanen van 
Odomez en La 

Porquerie 

18b, 18g DERECK D., Guillaume l'Oncle , pp. 131-133, 
annexe C. 
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27659 1219-11-08 PP Oom Willem XX NN kapelanen van 
La Porquerie 

30b DERECK D., Guillaume l'Oncle , pp. 134-135, 
annexe D. 

16219 1219-11-24 

a.q.

XX Michel III van 

Harnes  

AB St-Bertijns (St-

Omaars) 

30a HAIGNERE D., Saint-Bertin, I, pp. 253-254, n. 

580. 

16218 1219-11-25 CO Johanna CP OLV Kortrijk 18d, 28b MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 
Notre-Dame à Courtrai, p. 51, n. 49. 

16227 1219-12-31 CO Johanna UR Villers-St-Ghislain 14d, 26c WAUTERS A., De l'origine des libertés 

communales, pp. 73-74. 

16295 1220-01-99 
n.s.

CO Johanna CP St-Veerle (Gent) 18c, 19a, 
28b 

MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 
II, pp. 987-988, caput.84. 

16317 1220-03-31 CO Johanna AB - 

XX 

Nonnenbosse - 

baljuw van Ieper 

12c VAN HOLLEBEKE L., L'abbaye de 

Nonnenbossche, p. 98, n. 35. 

16554 1220-05-01 CO Johanna CP St-Donaas 29 LAMBERT V., Oorkonden Sint-

Donatiaanskapittel, p. 119, n. 101. 

16381 1220-07-17 CO Johanna AB - 

XX 

Lo - Filips Beier 30b VAN HOLLEBEKE L., Cartulaire de Saint-Pierre 

de Loo, pp. 43-44, n. 38. 

26224 1221-01-04 

n.s.

CO Johanna AB - 

XX 

Oudenburg - Jan 

Cardon 

17a LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

545-546, n. 15.

26225 1221-01-29 

n.s.

CO Johanna AB St-Andries (Brugge) 1a, 7b, 22e LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

546-547, n. 16.

16534 1221-03-12 

n.s.

CO Johanna AB Nonnenbosse (Ieper) 18c, 20a, 

22a, 28b 

VAN HOLLEBEKE L., L'abbaye de 

Nonnenbossche, pp. 102-103, n. 38. 

26226 1221-03-31 

a.q.

CO Johanna AB St-Andries (Brugge) 3, 17a, 

18i, 22e 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

547-548, n. 17.

16621 1221-08-04 CO Johanna AB St-Pieters (Gent) 2, 18c, 19a VAN LOKEREN A., Chartes de Saint-Pierre, I, p. 

246, n. 466. 

27530 1223-01-99 

n.s.

XX Walter van Kortrijk XX Arnulf Voet 30b STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 154-

155, n. 3. 

26227 1223-03-99 

n.s.

CO Johanna XX Walter van Kortrijk 30b LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, p. 549, 

n. 19.
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17041 1223-07-27 CO Johanna AB Ter Duinen 10e, 18d BUT A., Cronica abbatum monasterii de Dunis, p. 
149, n .22. 

17087 1223-11-19 CO Johanna XX - CP André, baljuw van 

Gent - OLV Kortrijk 

12a, 19a MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 

Notre-Dame à Courtrai, p. 56, n. 54. 

31627 1224-07-31 CO Johanna AB Boulogne (OLV) 10a, 18c, 
26a 

HAIGNERE D., Cartulaire (factice) de l'église 
abbatiale Notre-Dame, pp. 125-126, n. 41. 

27532 1224-08-99 CO Johanna XX Walter van Kortrijk 

en echtgenote Pascha 

30a STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 156-

157, n .5. 

17330 1224-11-99 CO Johanna AB Nonnenbosse (Ieper) 1a, 18c, 
28b 

VAN HOLLEBEKE L., L'abbaye de 
Nonnenbossche, pp. 105-106, n. 41. 

26230 1224-99-99 PP Willem de Capella XX Walter van Kortrijk 10d, 10e, 

10f 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

552-553, n. 23.

17439 1225-03-18 

n.s.

CO Johanna UR Biervliet 11c, 22a, 

26b 

GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes des 

petites villes et seigneuries enclavées, I, p. 527, n. 

3. 

17540 1225-09-25 CO Johanna UR Rijsel 18i, 22c LE GLAY E., Histoire de Jeanne de 
Constantinople, p. 172. 

17545 1225-09-99 CO Johanna AB Ter Duinen 2, 7b VAN DE PUTTE F.-VAN DE CASTEELE D., 

Cronica et cartularium de Dunis, p. 366, n. 279. 

17548 1225-10-07 CO Johanna UR Ieper 11c, 12a, 
22c 

GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes 
d'Ypres, II, pp. 16-17, n. 8. 

31081 1225-12-03 XX Michel van Boelare HS - 

DO 

Lichtervelde - 

Thorhout - Arnulf 

van Oudenaarde 

12a THOMAS P., Textes historiques sur Lille, pp. 141-

142, n. 84 b. 

17572 1225-12-17 CO Johanna UR Gent 22c WARNKOENIG L.A.-GHELDOLF A.E., Histoire 

de la Flandre, III, p .261, n. 15. 

17647 1226-01-99 

n.s.

CO Johanna CP St-Pieters (Rijsel) 5a, 7b HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 

Lille, I, pp. 189-190, n. 208. 
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17699 1226-04-01 
a.q.

RE Lodewijk VIII 
(koning van 

Frankrijk) 

CO Johanna 30c TEULET A., Layettes du Trésor des chartes, II, pp. 
76-77, n. 1761.

17805 1226-10-99 CO Johanna UR Gent 30a WARNKOENIG L.A., Flandrische Staats-und 
Rechtsgeschichte, II,1 (Ukundenbuch der Stadt und 

Chatelenie Gent), pp. 33-34, n. 14A. 

26757 1226-12-20 CO Johanna DO - CS 

- AB

Raas VI van Gavere, 

Hugo burggraaf van 
Gent en de abdij van 

St-Baafs 

17c, 22a, 

22e 

VLEESCHOUWERS C., Oorkonden van de Sint-

Baafsabdij, II, pp. 187-188, n.176. 

17901 1226-12-99 CO Ferrand en Johanna RE Lodewijk IX (koning 

van Frankrijk) 

30b TEULET A., Layettes du Trésor des Chartes, II, 

pp. 110-111, n. 1895. 

17972 1227-01-27 

n.s.

CO Ferrand en Johanna UR Aardenburg 30a WARNKOENIG L.A., Flandrische Staats-und 

Rechtsgeschichte, II,2 (Ukundenbuch der Städte 

Ardenburg, Muda, Sluis, Ostende), pp. 36-37, n. 
135. 

15333 1227-01-99 

n.s., a.q.

CO Johanna UR - 

HO 

Bergen -- Leprozerie 

Bergen 

22c DE REIFFENBERG F., Monuments pour servir à 

l'histoire, I, pp. 339-340, n. 19. 

28972 1227-01-99 
n.s.

CO Ferrand en Johanna RE Lodewijk IX (koning 
van Frankrijk) 

30b TEULET A., Layettes du Trésor des Chartes, II, 
pp. 110-111, n. 1895. 

27535 1227-06-10 CO Ferrand en Johanna XX Pascha weduwe van 

Walter van Kortrijk 

22a STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 160-

161, n. 9. 

18081 1227-07-04 CO Ferrand en Johanna HO Atrecht (St-Jean) 18b, 28b RICHARD J.-M., Cartulaire Saint-Jean-en-
l'Estrée, pp. 351-352, n. 22. 

18183 1227-10-99 

a.q.

CO Ferrand en Johanna AB Loos 11a, 22e VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 5-6, 

n. 7.

25698 1227-12-99 CO Ferrand AB - 
AB - 

AB 

Nieuwenbos - Gent 
(OLV) - Gent 

(Wittoc) 

17d, 22e, 
24b 

WALTERS J., Geschiedenis der Zusters der 
Bijloke, II,3, pp. 245-246, n. 20. 
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27014 1227-99-99 CO Ferrand AB Nieuwenbos 19a, 22e LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 
555-556, n. 26.

18181 1228-02-99 

vermoed. 

CO Ferrand en Johanna CA Egidius van Bredene 

(St-Donaas) 

2, 7b, 10e, 

22a 

STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 274-

275, n. 3. 

18265 1228-03-21 
n.s.

CO Ferrand en Johanna UR Ieper 11c, 14a, 
14b, 22c 

GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes 
d'Ypres, II, pp. 17-18, n. 9. 

18296 1228-04-99 CO Ferrand en Johanna UR Gent 11b, 11d, 

24a, 28c 

WARNKOENIG L.A., Flandrische Staats-und 

Rechtsgeschichte, II,1 (Ukundenbuch der Stadt und 
Chatelenie Gent), pp. 39-41, n. 18. 

25527 1228-04-99 CO Ferrand en Johanna HO Gent (OLV) 5b WALTERS J., Geschiedenis der Zusters der 

Bijloke, II,3, pp. 248-249, n. 24. 

18298 1228-04-99 CO Ferrand en Johanna UR Gent 22c WARNKOENIG L.A.-GHELDOLF A.E., Histoire 
de la Flandre, III, p. 267, n. 19. 

18297 1228-04-99 CO Ferrand en Johanna XX baljuws v Gent 22c WARNKOENIG L.A.-GHELDOLF A.E., Histoire 

de la Flandre, III, p. 266, n. 18. 

18291 1228-04-99 CO Ferrand en Johanna CP St-Pieters (Rijsel) 30c HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 
Lille, I, pp. 193-194, n. 217. 

30630 1228-04-99 CO Ferrand en Johanna XX NN baljuws van 

Brugge 

22c NOWÉ H., Baillis comtaux de Flandre, p. 414, n. 

1. 

18305 1228-05-09 CO Ferrand en Johanna XX Raoul van 
Schelderode 

30c DE LIMBURG-STIRUM TH., Coutume d' Alost, 
p. 660, n. 82.

18318 1228-05-11 

a.q.

CO Ferrand en Johanna AB Ename 3, 18h, 

19a 

PIOT CH., Cartulaire de l'abbaye d'Eename, p. 

133, n. 164. 

18307 1228-05-11 CO Ferrand XX Yves d'Anchem, 
baljuw van Gent 

12b PIOT CH., Cartulaire de l'abbaye d'Eename, p. 
135, n. 167. 

18320 1228-05-99 CO Ferrand en Johanna UR Aardenburg 6a WARNKOENIG L.A., Flandrische Staats-und 

Rechtsgeschichte, II, 2 (Ukundenbuch der Städte 

Ardenburg, Muda, Sluis, Ostende), pp. 37-38, n. 
136.



264 

DiBe 

ID 

Datum Oorkonder Destinataris/ 

beneficiaris 

Deter-

minatie-

groep 

Uitgave 

18317 1228-05-99 CO Ferrand en Johanna AB Ename 18h, 25a PIOT CH., Cartulaire de l'abbaye d'Eename, pp. 
133-134, n. 165.

27567 1228-05-99 CO Ferrand en Johanna CA Egidius van Bredene 

(St-Donaas) 

7b, 23a STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 278-

279, n. 6. 

18328 1228-06-16 CO Ferrand en Johanna AB Zoetendale 10b, 10f MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 
III, p. 88, caput 104. 

18332 1228-06-29 CO Ferrand en Johanna AB Boulogne (OLV) 4b, 18e, 

18h, 28b 

MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 

III, p. 678, caput 104 (ingelast). 

28162 1228-06-99 CO Ferrand en Johanna AB Marquette 18e, 18h VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 7-8, 
n. 9.

28163 1228-06-99 CO Ferrand en Johanna AB Marquette 18e, 18h VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 8, n. 

10. 

25702 1228-06-99 CO Ferrand en Johanna HO Bijloke (Gent) 5b, 16a WALTERS J., Geschiedenis der Zusters der 

Bijloke, II,3, pp. 249-250, n. 25. 

27568 1228-06-99 CO Ferrand en Johanna CA Egidius van Bredene 

(St-Donaas) 

7b, 22a STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 279-

280, n. 7. 

18333 1228-06-99 AA Simon, abt van 

Clairmarais 

CO Ferrand en Johanna 30a DE LAPLANE H., Abbaye de Clairmarais, pp. 

368-369, n. 49.

28164 1228-07-07 CO Ferrand en Johanna AB Marquette 1a, 3, 4b, 

5a, 7b, 22a 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 8-9, 

n. 11.

18347 1228-08-23 CO Ferrand AB Nonnenbosse 17d, 22e VAN HOLLEBEKE L., L'abbaye de 

Nonnenbossche, p. 108, n. 43. 

28166 1228-08-99 CO Ferrand en Johanna AB Marquette 16c, 26a VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 10, 

n. 13.

28165 1228-08-99 CO Ferrand en Johanna AB Marquette 10a, 10e, 

10f, 16c 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 9, n. 

12. 

27081 1228-08-99 CO Ferrand en Johanna AB Bijloke (Gent) 8c,16a, 

18b 

WALTERS J., Geschiedenis der Zusters der 

Bijloke, II, 3, p. 250, n. 26. 

18364 1228-09-99 CO Ferrand en Johanna UR Dowaai 13b, 14a, 

14b, 22c 

ESPINAS G.-VERLINDEN C.-BUNTINX J., 

Privilèges et chartes, I, pp. 225-227, n. 99. 
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18371 1228-10-28 
a.q.

CO Ferrand en Johanna AB Bijloke (Gent) 16b VAN PUYVELDE L., La Biloke de Gand, pp. 106-
107, n. 7. 

18383 1228-11-24 CO Ferrand en Johanna AB Val-St-Pierre (Laon) 3, 18e, 

18h, 26a 

DEVILLERS L., Monuments pour servir à 

l'histoire, III, pp. 480-481, n. 356. 

28170 1229-03-99 
n.s.

CO Ferrand en Johanna XX Egidius van 
Quesnoy-s-Deûle 

10b, 22a VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 12-
13, n. 17. 

18406 1229-04-14 

a.q.

CO Ferrand en Johanna AB - 

AB - 
HO 

Bijloke (Gent) - 

Dominicanen (Gent) 
- Bijlokehospitaal

5b, 16b VAN PUYVELDE L., La Biloke de Gand, pp. 105-

106, n. 6. 

18530 1229-05-99 CO Ferrand en Johanna AB Epinlieu 30c DEVILLERS L., Chronique de l'abbaye d'Epinlieu 

II, pp. 66-67, annexe F. 

27015 1229-05-99 CO Johanna AB - 
AB - EP 

Bijloke (Gent ) - 
Nieuwenbos - 

Utrecht 

8c, 15a, 
16b, 22e 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 
556-557, n. 27.

18630 1229-99-99 CO Ferrand XX Jan van Praat 15c, 28b VAN LOKEREN A., Chartes de Saint-Pierre, I, 

pp. 258-259, n. 499. 

29128 1230-01-16 

n.s.

CO Johanna AV Robrecht VII, voogd 

van Béthune 

30b ESPINAS G., Vie urbaine de Douai, III, p. 29, n. 

40. 

28179 1230-03-22 

n.s.

CO Ferrand en Johanna XX Egidius en Sara van 

Quesnoy-sur-Deûle 

5a, 6b, 7b, 

16c, 18b, 
22a 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 19, 

n. 26.

28180 1230-03-22 

n.s.

CO Ferrand en Johanna AB Marquette 2, 18e, 

28b 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 20-

21, n. 28. 

18523 1230-03-99 
n.s.

CO Ferrand en Johanna AB - EP Marquette - Doornik 11a, 16c, 
18b 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 19-
20, n. 27. 

27016 1230-03-99 

n.s.

CO Ferrand en Johanna HO St-Jan (Brugge) 18h, 28b LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

557-558, n. 28.

18733 1230-05-15 CO Ferrand CP OLV Kortrijk 30c MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 
Notre-Dame à Courtrai, p. 68, n. 66. 
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25261 1230-05-99 CO Johanna AB St-Nicaise (Reims) 5a, 6c, 8a, 
11a, 17a 

COSSE-DURLIN J., Cartulaire de Saint-Nicaise 
de Reims, p. 319, n. 165. 

18757 1230-05-99 CO Ferrand AB St-Nicaise (Reims) 5a, 6c, 7b, 

8a, 11a 

COSSE-DURLIN J., Cartulaire de Saint-Nicaise 

de Reims, pp. 318-319, n. 164. 

29130 1230-05-99 CO Ferrand en Johanna XX Nicolas de Foro, 
burger van Dowaai 

22a, 28b ESPINAS G., Vie urbaine de Douai, III, p. 30, n. 
42. 

31469 1230-08-31 

a.q.

CO Ferrand en Johanna CP St-Donaas 6d LAMBERT V., Oorkonden Sint-

Donatiaanskapittel, pp. 153-154, n. 141. 

28182 1230-11-99 CO Ferrand en Johanna AB Marquette 30c VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 23, 
n. 31.

18848 1230-11-99 CO Ferrand en Johanna AB Dendermonde 

(Zwijveke)  

2, 6a, 7a, 

18h 

DE VLAMINCK A., Cartulaire de l'abbaye de 

Zwyveke-lez-Termonde, pp. 21-22, n. 23. 

18858 1230-12-31 CO Johanna AB Marchiennes 12b BERLIERE U., La prévôté de Prisches, pp. 166-

167, n. 3. 

28184 1230-12-99 CO Ferrand AB Marquette 30c VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 27-

28, n. 33. 

28185 1230-99-99 CO Ferrand en Johanna AB Marquette 5a, 6b, 7b, 

11a, 16c 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 28, 

n. 34.

18937 1231-01-99 

n.s.

CO Ferrand en Johanna HO St-Nicolas (Bergen) 30c DEVILLERS L., Cartulaire hospices Bergen, pp. 

281-282, n. 6.

18939 1231-01-99 

n.s.

CO Ferrand en Johanna UR Aardenburg 10e GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes des 

petites villes et seigneuries enclavées, I, p. 82, n. 2. 

18951 1231-02-21 

n.s.

XX Egidius van 

Aigremont 

CO Ferrand en Johanna 11d, 22e WAUTERS A., De l'origine des libertés 

communales, pp. 117-118. 

27023 1231-03-99 

n.s.

CO Ferrand en Johanna AB Zoetendale 6b, 18f LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

562-563, n. 33.

28187 1231-03-99 

n.s.

CO Ferrand en Johanna AB Marquette 5a, 6b, 16c VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 30, 

n. 36.
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18967 1231-03-99 
n.s.

CO Ferrand XX - 
AB 

testament v Ferrand - 
Marquette 

5b, 16c, 
17d, 18c, 

22e, 24b 

LE GLAY E., Histoire de Jeanne de 
Constantinople, pp. 184-186.  

28189 1231-06-99 CO Ferrand AB Marquette 5a, 6b, 
16c, 17d, 

22e 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 31-
32, n. 38. 

28190 1231-06-99 CO Ferrand AB Marquette 5a, 6b, 

16c, 17d, 
22a, 22e 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 32-

33, n. 39. 

19039 1231-07-06 CO Ferrand UR - 

AB 

Gent - St-Baafs 30c VLEESCHOUWERS C., Oorkonden van de Sint-

Baafsabdij, II, pp. 210-211, n. 194. 

27445 1231-08-29 
a.q.

CO Ferrand en Johanna AB St-Michiel 
(Antwerpen) 

10b, 18h GOETSCHALCKX P.J., Oorkondenboek 
S.Michiels Antwerpen, I, pp. 101-103, n. 76.

27446 1231-08-29 CO Ferrand XX NN ontvangers van 

de tollen in 

Rupelmonde 

10b, 12b GOETSCHALCKX P.J., Oorkondenboek 

S.Michiels Antwerpen, I, p. 103, n. 77.

27021 1231-08-99 AA Abt van St-Michel 

(Antwerpen) 

CO Ferrand en Johanna 10b, 18h LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

561-562, n. 32.

19079 1231-09-12 CO Ferrand PP - PP Willem de Capella 
en Pierre de 

Colmieu, proost van 

St-Omaars 

22e, 26c, 
28c 

LAMBERT V., Oorkonden Sint-
Donatiaanskapittel, pp. 163-164, n. 151. 

27574 1231-10-99 XX Raas van Gavere e.a. CA Egidius van Bredene 
(St-Donaas) 

28a STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 285-
286, n. 12. 

27573 1231-10-99 CO Ferrand CA Egidius van Bredene 

(St-Donaas) 

6c, 7a, 7b, 

11a, 22a, 

28a 

STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, p. 284, n. 

11. 

27572 1231-10-99 XX Willem van 

Oostkerke 

CA Egidius van Bredene 

(St-Donaas) 

28a STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 282-

283, n. 10. 
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28192 1231-99-99 CO Ferrand en Johanna AB Marquette 5b, 16c VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 33-
34, n. 41. 

19221 1232-03-99 

n.s.

CO Johanna XX Hillinus d'Aulnoy-

lez-Valenciennes 

30c DEVILLERS L., Monuments pour servir à 

l'histoire, III, pp. 481-482, n. 357. 

28193 1232-04-99 CO Ferrand en Johanna AB Marquette 5b, 8b, 
18b 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 34, 
n. 42.

19295 1232-07-18 CO Johanna XX Brugse Vrije 10d, 10e, 

13b, 17a 

GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutume du 

Franc de Bruges, II, pp. 46-49, n. 4. 

21876 1232-07-99 CO Ferrand CP St-Donaas 7b, 26b LAMBERT V., Oorkonden Sint-
Donatiaanskapittel, p. 173, n. 160. 

19318 1232-08-99 CO Ferrand en Johanna UR Lederzeele 30c ESPINAS G.-VERLINDEN C.-BUNTINX J., 

Privilèges et chartes, II, p. 19, n. 194. 

25717 1232-08-99 CO Ferrand en Johanna AB Nieuwenbos (Gent) 5a, 6b, 7b, 

11a, 18b 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, p. 564, 

n. 35.

27024 1232-08-99 CO Ferrand CP St-Gaugerici 

(Haaltert) 

30c LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

563-564, n. 34.

19326 1232-09-20 CO Ferrand en Johanna UR Brugge 14f GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutume du 

Franc de Bruges, II, p. 49, n. 5. 

19342 1232-11-01 CO Hendrik van 

Vianden, graaf van 
Namen 

CO Ferrand en Johanna 8d LE GLAY E., Histoire de Jeanne de 

Constantinople, pp. 189-190. 

28204 1232-11-99 CO Ferrand en Johanna AB - 

XX 

Marquette - Pierre de 

Maisnil 

30b VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 43-

44, n. 54. 

28205 1232-11-99 XX Pierre de Maisnil CO Ferrand en Johanna - 
Marquette 

30a VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 44-
45, n. 55. 

19360 1232-12-04 CO Ferrand UR Aardenburg 30c GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes des 

petites villes et seigneuries enclavées, I, pp. 82-83, 

n. 3.
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19365 1232-12-09 CO 
- 

PP 

Johanna en Pierre de 
Colmieu (proost St-

Omaars) 

CP - CO St-Donaas - Ferrand  26c, 28c LAMBERT V., Oorkonden Sint-
Donatiaanskapittel, pp. 179-183, n. 168. 

31342 1232-12-31 CO Ferrand en Johanna AB Ter Doest 8c VAN DE PUTTE F.-CARTON C., Chronique de 
l'abbaye de Ter Doest, p. 46, n. 18. 

19419 1233-01-21 

n.s.

CO Johanna XX 

Kain 

NN horigen van de 

abdij van Ename 

30b PIOT CH., Cartulaire de l'abbaye d'Eename, pp. 

179-180, n. 210.

19422 1233-01-25 
n.s.

CO Ferrand en Johanna AB Cambron 7b, 15b, 
23a 

DE SMET J.J., Monuments pour servir à l'histoire, 
II, p. 908, n. 15. 

19460 1233-02-99 

n.s.

CO Ferrand en Johanna AB Grandpré 15b, 25a DE LIMMINGHE L. (EDITEUR)-DE 

CROONENDAEL P., Cronicque de Namur, II, p. 

678, n. 44. 

28686 1233-02-99 

n.s.

CO Ferrand CP St-Pieters (Rijsel) 2, 5a, 6c, 

7a, 11a, 

15c 

HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 

Lille, I, pp. 213-214, n. 246. 

19459 1233-02-99 
n.s.

CO Ferrand en Johanna CP Soignies 30c DEMEULDRE A., Le chapitre de Saint-Vincent à 
Soignies, pp. 430-431, n. 19. 

27108 1233-05-99 CO Johanna AB - PO 

- PO

St Baafs (Gent) - St-

Michiels (Gent) - 
Bijloke (Gent) 

16a,24b WALTERS J., Geschiedenis der Zusters der 

Bijloke, II,3, pp. 281-282, n. 66. 

19563 1233-07-99 CO Ferrand en Johanna UR Aalschoot (Eeklo) 15c, 19a, 

26a 

GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes des 

petites villes et seigneuries enclavées, II, p. 51, n. 

1. 

19567 1233-07-99 

a.q.

CO Ferrand AB Ten Duinen  29 BUT A., Cronica abbatum monasterii de Dunis, p. 

150, n. 23. 

19564 1233-07-99 CO Thomas en Johanna XX - 

XX 

Richard Duning van 

Vlissingen en 
Willem Landmetre 

19a, 26a GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes des 

petites villes et seigneuries enclavées, II, pp. 51-52, 
n. 1.

19679 1233-08-03 CO Johanna PP Franco van 

Maldegem 

10d, 22a REUSENS E., Les chancelleries inférieures en 

Belgique, pp. 116-118. 
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19579 1233-08-99 CO Johanna HO St-Jan (Brugge) 10g, 17c, 
22e, 24b 

MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 
III, p. 93, caput 111. 

27027 1233-08-99 CO (DISP) Ferrand HO St-Jan (Brugge) 10g, 24b LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

566-567, n. 38.

27026 1233-08-99 CO (DISP) Ferrand HO OLV Oudenaarde 10g LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 
565-566, n. 37.

19604 1233-09-99 CO Johanna HO Bijloke (Gent) 10g, 16a, 

17c, 22e, 
24b 

MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 

4 (Diplomatum belgicorum novae collectionis. 
Pars secunda), pp. 235-236, caput 79. 

19605 1233-09-99 CO Johanna HO St-Catharina (Ieper) 10g, 16a, 

17c, 22e, 

24b 

MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 

IV, p. 236, n. caput 81. 

27028 1233-09-99 CO Johanna HO OLV Oudenaarde 10g, 17c, 

22e 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

567-568, n. 39.

19610 1233-10-01 CO Johanna CP St-Pieters (Rijsel) 30c HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 

Lille, I, pp. 220-221, n. 254. 

19611 1233-10-01 DE Willem, deken St-

Pieters (Rijsel) 

CO Johanna 22e, 25a, 

28b 

HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 

Lille, I, pp. 221-222, n. 255. 

19620 1233-10-99 CO Johanna AB Valenciennes 

(Dominicanen) 

8b MEERSSEMAN G., Jeanne de Constantinople, pp. 

161-162, n. A/1.

28294 1233-10-99 CO Johanna AB Loos 28c VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 47, 

n. 59.

28295 1233-11-12 CO Johanna UR - 

AB 

Mardyck - Marquette 10d, 17c, 

22e 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 48, 

n. 60.

19641 1233-11-99 CO Johanna AB Marquette 19a, 22e VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 52-

53, n. 65. 

25719 1233-11-99 CO Johanna HO - 

AB 

Bijloke - Bijloke 

(Gent) 

16a, 16b, 

17c, 22e 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

570-572, n. 42.

19645 1233-11-99 CO Johanna AB Vaucelles 8c, 12a, 

17b 

ROISIN J., Franchises, lois et coutumes de la ville 

de Lille, pp. 235-236 (ingelast). 
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27029 1233-11-99 CO Johanna XX  - 
AB 

baljuws - 
Nieuwenbos (Gent) - 

Bijloke (Gent) 

15a, 16b WALTERS J., Geschiedenis der Zusters der 
Bijloke, II,3, pp. 284-285, n. 71. 

28297 1233-11-99 CO Johanna AB Marquette 16c VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 50-
51, n. 63. 

19640 1233-11-99 CO Johanna AB Marquette 3, 16c, 

24c, 28b 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 49-

50, n. 62. 

19351 1233-11-99 CO Johanna XX Hillinus d'Aulnoy-
lez-Valenciennes 

22a, 23a DEVILLERS L., Monuments pour servir à 
l'histoire, III, pp. 482-483, n. 358. 

19657 1233-12-27 CO Johanna AB St-Antoine (Parijs) 10b, 10c, 

10f 

MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 

IV, p. 236, caput 80. 

19658 1233-12-99 CO Johanna HO Leprozerie St-
Sauveur (Rijsel) 

10g, 17c, 
22e 

MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 
III, p. 681, caput 106. 

31629 1233-12-99 CO Johanna AB - 

XX 

Boulogne - baljuw 

van Grevelingen 

18f, 18h, 

28b 

HAIGNERE D., Cartulaire (factice) de l'église 

abbatiale Notre-Dame, pp. 128-129, n. 45. 

28298 1233-12-99 CO Johanna AB Marquette 1a, 7b, 
16c, 17c, 

18c, 22e, 

23a 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 51-
52, n. 64. 

19671 1233-99-99 CO Johanna HO - CP Leprozerie St-
Sauveur - St-Pieters 

(Rijsel) 

15a, 16a HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 
Lille, I, p. 216, n. 250. 

19689 1234-01-12 
n.s.

CO Johanna AB Dominicanen in 
Brugge 

8c MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 
I, pp. 310-311, caput 95. 

19749 1234-03-99 

n.s.

CO Johanna XX Hillinus d'Aulnoy-

lez-Valenciennes 

30c DEVILLERS L., Monuments pour servir à 

l'histoire, III, p. 483, n. 359. 

19787 1234-05-99 CO Johanna AB Flines-lez-Raches 11a, 15b, 
17a, 22e 

HAUTCOEUR E., Cartulaire de l'abbaye de 
Flines, I, p. 7, n. 8. 

19788 1234-05-99 CO Johanna AB Flines-lez-Raches 1a, 3, 17c, 

22e 

HAUTCOEUR E., Cartulaire de l'abbaye de 

Flines, I, pp. 7-8, n. 9. 
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19791 1234-05-99 CO Johanna XX - CP Halluin (kapelnij) - 
St-Pieters (Rijsel) 

17a HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 
Lille, I, pp. 225-226, n. 261. 

19903 1234-06-11 

a.q.

CO Johanna AB - 

AB 

Nieuwenbos - 

Bijloke (Gent) 

16a, 16b MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 

III, pp. 582-583, caput 24. 

19831 1234-08-99 CO Johanna AB Zoetendale 10f, 17c, 
22a, 22e 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 57, 
n. 71.

28210 1234-08-99 AA Abt van Zoetendale CO Johanna 30a VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 56, 

n. 70.

19874 1234-11-27 CO Johanna XX - CP Eustachius, baljuw 
van Gent - OLV 

Kortrijk 

22a MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 
Notre-Dame à Courtrai, p. 76, n. 75. 

19873 1234-11-27 CO Johanna XX Zeger III van Mosser 15a, 22a MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 
Notre-Dame à Courtrai, p. 75, n. 74. 

19927 1235-01-19 

n.s.

CO Johanna XX - 

XX 

NN kinderen van 

Willem II van 

Dampierre - NN 
kinderen van 

Burchard van 

Avesnes 

8d, 11a, 

22e 

DUVIVIER CH., Querelle des d' Avesnes et des 

Dampierre, II, pp. 56-60, n. 38. 

19942 1235-02-22 

n.s.

CO Johanna AB St-Baafs 12b VLEESCHOUWERS C., Oorkonden van de Sint-

Baafsabdij, II, p. 229, n. 211. 

19958 1235-02-99 

n.s.

CO Johanna CA Jean van Praat 30c VAN LOKEREN A., Chartes de Saint-Pierre, I, 

pp. 263-264, n. 518. 

27033 1235-03-99 

n.s.

CO Johanna HO Oudenaarde 17a, 23a LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, p. 573, 

n. 44.

27579 1235-03-99 

n.s.

CO Johanna XX - 

CA 

André, baljuw van 

Brugge - Egidius van 
Bredene 

22a STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, p. 290, n. 

17. 

27578 1235-03-99 

n.s.

CO Johanna CA Egidius van Bredene 

(St-Donaas) 

7a, 7b, 

10e, 22a 

STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 289-

290, n. 16. 
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20030 1235-05-99 CO Johanna UR Rijsel 4b, 13b, 
14a, 14b, 

17c, 22a, 

22b, 22e 

ESPINAS G.-VERLINDEN C.-BUNTINX J., 
Privilèges et chartes, II, pp. 23-26, n. 196. 

31155 1235-05-99 CO Johanna CP - PO 

- PO

St-Donaas - St-Kruis 

(Brugge) - 

Dominicanen 

(Brugge) 

10e, 16a LAMBERT V., Oorkonden Sint-

Donatiaanskapittel, pp. 203-204, n. 194. 

20055 1235-06-99 CO Johanna CP - CA St-Veerle (Gent) - 

Godefroot van Gent 

12b WARNKOENIG L.A.-GHELDOLF A.E., Histoire 

de la Flandre, III, p. 268, n. 20a. 

31512 1235-07-05 CO Johanna UR - CP Brugge - St-Donaas 22c LAMBERT V., Oorkonden Sint-

Donatiaanskapittel, pp. 205-206, n. 197. 

31513 1235-07-25 CO Johanna XX Hugo, baljuw van 

Ieper 

12b, 22a LAMBERT V., Oorkonden Sint-

Donatiaanskapittel, p. 206, n. 198. 

20111 1235-09-99 CO Johanna HO Armen van Rijsel 5b, 7b, 

10a, 24b 

HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 

Lille, I, pp. 228-229, n. 264. 

27034 1235-10-99 CO Johanna AB Bijloke (Gent) 5b, 10c, 

17c, 19a, 

22e 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

573-574, n. 45.

28213 1235-11-99 CO Johanna AB Marquette 30b VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 60-

61, n. 75. 

20150 1235-11-99 CO Johanna CP St-Veerle (Gent) 30d WARNKOENIG L.A.-GHELDOLF A.E., Histoire 

de la Flandre, III, pp. 269-270, n.20b  (ingelast). 

20163 1235-12-99 CO Johanna AB - 

AB 

Bijloke (Gent) - St-

Elisabeth-begijnhof 

13a, 22d, 

22e, 24b 

BETHUNE J., Cartulaire béguinage Sainte-

Elisabeth, pp. 1-2, n. 2. 

20212 1236-01-99 

n.s.

CO Johanna AB Ter Duinen 1a BUT A., Cronica abbatum monasterii de Dunis, 

pp. 150-151, n. 24 (ingelast). 

20221 1236-02-10 

n.s.

CO Johanna CP OLV Kortrijk 17a MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 

Notre-Dame à Courtrai, pp. 86-87, n. 84. 
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20225 1236-02-21 
n.s.

CO Johanna AB Drongen 15b DE SMET J.J., Recueil des chroniques de Flandre, 
I, p. 716, n. 24. 

20285 1236-04-99 CO Johanna CM Vlaanderen 30c ROISIN J., Franchises, lois et coutumes de la ville 

de Lille, pp. 245-246. 

20284 1236-04-99 CO Johanna HO - CP Leprozerie St-
Sauveur - St-Pieters 

(Rijsel) 

30d HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 
Lille, I, pp. 231-233, n. 270. 

28218 1236-05-99 CO Johanna AB Marquette 16c, 22d VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p .65, 
n. 80.

28219 1236-05-99 CO Johanna AB Marquette 5c VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 66, 

n. 81.

20307 1236-05-99 CO Johanna AB - 
XX 

Nonnenbosse (Ieper) 
- Lambert, baljuw

7b, 11a VAN HOLLEBEKE L., L'abbaye de 
Nonnenbossche, pp. 112-113, n. 47. 

20347 1236-07-99 CO Johanna DO Willem III van 

Hondschoote 

30c PRUVOST A., Cartulaire de l'abbaye de Bergues-

Saint-Winoc, I, pp. 224-225. 

28220 1236-09-99 CO Johanna AB Marquette 16c, 22e VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 75-
76, n. 84. 

20386 1236-10-99 CO Johanna AB St-Elisabeth-

begijnhof (Gent) 

12b, 22e, 

24a 

BETHUNE J., Cartulaire béguinage Sainte-

Elisabeth, pp. 2-3, n. 3. 

28222 1236-12-99 CO Johanna AB Marquette 8d VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 78-
79, n. 86. 

27035 1237-01-04 

n.s.

CO Johanna HO - 

XX 

Oudenaarde - Willem 

Bloc van Eine, 

baljuw van 
Oudenaarde 

9a LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

574-575, n. 46.

20477 1237-02-99 

n.s.

CO Johanna AB Marquette 4b, 22d, 

22e 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 81, 

n. 89.

27036 1237-05-99 CO Johanna HO Oudenaarde 2, 18h LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 
575-576, n. 47.
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20537 1237-05-99 CO Johanna XX Verlinghem 
(grafelijke kapel) 

7b, 22a HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 
Lille, I, p. 235, n. 273. 

20602 1237-07-12 CO Johanna AB St-Denis-en-

Broqueroie 

30a DEVILLERS L., Cartulaires de Saint-Denis-en 

Broqueroie, p. 155, n. 88. 

20636 1237-09-01 CO Johanna AB Groeninge 7b VAN DE PUTTE F., Cartulaire de l'abbaye de 
Groeninghe, pp. 1-2.  

31538 1237-10-99 CO Johanna CP St-Donaas 7b, 26b LAMBERT V., Oorkonden Sint-

Donatiaanskapittel, pp. 236-237, n. 230. 

31540 1237-12-99 CO Thomas CP St-Donaas 7b, 26b LAMBERT V., Oorkonden Sint-
Donatiaanskapittel, pp. 238-239, n. 232. 

28228 1238-01-99 

n.s.

CO Johanna AB Marquette 30a VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 85-

86, n. 94. 

20768 1238-01-99 

n.s.

CO Thomas en Johanna UR Rijsel 22b ROISIN J., Franchises, lois et coutumes de la ville 

de Lille, pp. 246-247. 

20921 1238-04-30 

a.q.

CO Thomas en Johanna AB Salzinnes 18g BROUETTE E., Val-Saint-Georges, pp. 87-89, n. 

73. 

20985 1238-08-99 PP Franco van 

Maldegem 

AB Bijloke (Gent) 30c DE LALAING (COMTESSE DE), Maldeghem la 

Loyale, pp. 367-368. 

20989 1238-08-99 CO Thomas en Johanna CP - XX OLV Kortrijk -  

Hugo Zoba, heer van 
Ossenisse, en 

echtgenote Helwidis 

30b MUSSELY CH.-MOLITOR E., Cartulaire de 

Notre-Dame à Courtrai, pp. 88-89, n. 85. 

27039 1238-08-99 CO Thomas en Johanna AB Bijloke (Gent) 5b, 18b, 

22a 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

578-579, n. 51.

26864 1238-08-99 CO Thomas XX Renier, landmeter 12b PONCELET E., Chartes du prieuré d'Oignies, p. 

83, n. 94. 

31335 1238-09-17 CO Thomas en Johanna AB Hemelsdale 6c, 7b, 

13b, 15c 

CARTON C.-VAN DE PUTTE F., Chronique et 

cartulaire  de Hemelsdaele, pp. 50-51, n. 10. 

31336 1238-09-99 CO Thomas en Johanna AB Hemelsdale 30c CARTON C.-VAN DE PUTTE F., Chronique et 

cartulaire  de Hemelsdaele, pp. 51-52, n. 11. 
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21004 1238-09-99 CO Thomas en Johanna AB Groeninge 5a, 7b, 28c LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 
579-580, n. 52.

21012 1238-10-25 CO Thomas UR Damme 22c GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes des 

petites villes et seigneuries enclavées, II, p. 166, n. 
2. 

21089 1239-01-18 

n.s.

CO Thomas en Johanna CO - CP Thomas en Johanna - 

St-Pieters (Rijsel) 

30d HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 

Lille, I, pp. 245-247, n. 286. 

31330 1239-03-99 
n.s.

CO 
- 

CS 

Johanna en 
Elisabeth, burggravin 

van Diksmuide 

AB - 
AB 

Marquette - 
Hemelsdale 

30c CARTON C.-VAN DE PUTTE F., Chronique et 
cartulaire de Hemelsdaele, pp. 45-46, n. 2. 

21191 1239-06-04 CO Thomas en Johanna CP St-Pieters (Rijsel) 7b HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 

Lille, I, p. 253, n. 292. 

21198 1239-06-17 CO Thomas UR - 

XX 

Damme - Renier van 

Klemskerke, baljuw 

van Gent 

29 GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes des 

petites villes et seigneuries enclavées, II, p. 167, n. 

3. 

21214 1239-06-99 CO Thomas XX - 
AB 

Willem van 
Oostkerke, baljuw - 

Nonnenbosse 

7b, 11a VAN HOLLEBEKE L., L'abbaye de 
Nonnenbossche, pp. 116-117, n. 50. 

21238 1239-07-99 CO Thomas en Johanna AB Spermalie 10e, 13a, 
22a 

STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 298-
299, n. 23. 

27043 1239-08-09 CO Thomas AB - 

AB 

Cîteaux (orde van) - 

Bijloke (Gent) 

15a, 17d, 

22e 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, p. 584, 

n. 56.

27583 1239-08-99 CO Thomas en Johanna AB Spermalie 5b, 18b STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 299-
301, n. 24. 

21260 1239-09-20 CO Johanna CP - HO St-Pieters (Rijsel) – 

Comtesse-hospitaal 

30c HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 

Lille, I, pp. 255-256, n. 295. 

27584 1239-10-09 CO Thomas XX - 
CA 

Renier van 
Klemskerke, baljuw 

van Brugge - Egidius 

van Bredene 

7b, 9a, 22a STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, p. 301, n. 
25.
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21275 1239-10-99 CO Thomas en Johanna AB Bergen - Epinlieu 22d, 22e DEVILLERS L., Chronique de l'abbaye d'Epinlieu 
II, p. 68, annexe H. 

21282 1239-11-99 CO Thomas en Johanna CO Hugo III, graaf van 

Rethel 

30c SAIGE G.-LACAILLE H., Trésor des chartes du 

comté de Réthel, I, p. 141, n. 86. 

27130 1239-12-99 CO Thomas en Johanna AB Bijloke (Gent) 5b, 18b BLOCKMANS F., Het Gentsche stadspatriciaat, 
pp. 501-502, n. 6. 

27585 1240-02-29 

n.s.

CO Thomas XX - 

CA 

Renier van 

Klemskerke, baljuw 
van Brugge - Egidius 

van Bredene 

7b, 9a, 22a STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 301-

302, n. 26. 

27586 1240-02-29 

n.s.

CO Thomas CA Egidius van Bredene 

(St-Donaas) 

6c, 7b, 

18g, 26a 

STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 302-

303, n. 27. 

27045 1240-03-99 

n.s.

CO Thomas en Johanna HO Oudenaarde 30b LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

585-586, n .58.

21383 1240-04-99 CO Thomas en Johanna UR - 

UR 

Eeklo - Kaprijke 14e, 14f WARNKOENIG L.A., Flandrische Staats-und 

Rechtsgeschichte, II,2 (Ukundenbuch einiger 
besondern Herrschaften), pp. 213-219, 232. 

21440 1240-07-99 CO Thomas en Johanna XX Veurne (kasselrij) 11b, 14a MARTENS M., Textes d'histoire urbaine belge, 

pp. 397-404, n. 65. 

27648 1240-07-99 CO (DISP) Thomas en 
Johanna  

UR St-Winoksbergen 11b, 14a ESPINAS G.-VERLINDEN C.-BUNTINX J., 
Privilèges et chartes, I, pp. 93-98, n. 38. 

27649 1240-07-99 CO (DISP) Thomas en 

Johanna  

UR Broekburg 11b, 14a ESPINAS G.-VERLINDEN C.-BUNTINX J., 

Privilèges et chartes, I, p. 145, n. 38. 

28235 1240-10-11 CO Thomas en Johanna AB Marquette 7b, 22a VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 90-
91, n. 101. 

22526 1240-99-99 CO Margaretha AB Flines-lez-Raches 5c, 8d, 

22d 

HAUTCOEUR E., Cartulaire de l'abbaye de 

Flines, I, pp. 24-26, n. 24. 

27589 1241-01-19 
n.s.

CO Johanna AB Spermalie 12b STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 304-
305, n. 29. 
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21403 1241-01-99 
n.s.

XX 
- 

CO 

Arnulf van 
Oudenaarde e.a. – 

(DISP) Thomas en 

Johanna  

XX Brugse Vrije 14f, 18h, 
28a 

WARNKOENIG L.A., Flandrische Staats-und 
Rechtsgeschichte, II,1 (Ukundenbuch der Stadt 

Brügge und des Landes der Vryen), pp. 96-97, 53. 

21561 1241-01-99 

n.s.

CO Thomas en Johanna UR Brugge 14b GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutume de la 

ville de Bruges, pp. 196-197, n. 3. 

21559 1241-01-99 

n.s.

CO Thomas en Johanna AB Ename 27a PIOT CH., Cartulaire de l'abbaye d'Eename, pp. 

212-213, n. 243.

27592 1241-03-14 

n.s.

CO Thomas CA Egidius van Bredene 

(St-Donaas) 

30c STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, p. 307, n. 

32. 

21739 1241-03-17 

n.s.

CO Thomas XX Renier van 

Klemskerke, baljuw 
van Brugge 

12b, 15a LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

588-589, n. 61.

21588 1241-03-99 

n.s.

XX Raas van Gavere XX Paul Kalkere, burger 

van Brugge 

30c VAN DE PUTTE F.-VAN DE CASTEELE D., 

Cronica et cartularium de Dunis, p. 573, n. 518. 

21797 1241-04-05 
n.s.

CO Johanna AB Wijngaart-begijnhof 
(Brugge) 

12b MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 
III, p. 592, caput 36. 

21607 1241-04-99 CO Thomas en Johanna UR Damme 30c GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes des 

petites villes et seigneuries enclavées, II, p. 167, n. 
4. 

21611 1241-04-99 CO Johanna AB St-Niklaas (Veurne) 29 VAN DE PUTTE F.-CARTON C., Chronicon et 

cartularium, p. 97. 

21608 1241-04-99 CO Thomas en Johanna UR Ieper 6a, 10d, 
22b, 22c 

WARNKOENIG L.A.-GHELDOLF A.E., Histoire 
de la Flandre, V, pp. 356-357, n. 26. 

27047 1241-05-08 CO Thomas XX - 

AB 

Renier van 

Klemskerke, baljuw 

van Brugge - St-
Andries (Brugge) 

15a, 22a, 

24a 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

589-590, n. 62.
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21630 1241-05-99 CO Thomas en Johanna UR Damme 14e GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes des 
petites villes et seigneuries enclavées, II, p. 168, n. 

5. 

21631 1241-05-99 CA Egidius van Bredene 
e.a.

CO - EP Thomas en Johanna - 
Walter van Marvis 

(Doornik) 

30a WARNKOENIG L.A., Flandrische Staats-und 
Rechtsgeschichte, II,2 (Ukundenbuch des Landes 

Waes und der vier Aemter), pp. 184-186, n. 221 

(ingelast). 

27049 1241-06-11 CO Johanna AB - 
XX 

St-Andries (Brugge) 
- Renier van

Klemskerke, baljuw

van Brugge

12b, 13a, 
17c, 22e 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, p. 591, 
n. 64.

27050 1241-06-29 CO Thomas XX Renier van 
Klemskerke, baljuw 

van Brugge 

24c LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, p. 592, 
n. 65.

21650 1241-06-99 CO Thomas en Johanna UR Veurne 22c GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes 
Furnes, III, pp. 53-54, n. 9. 

21651 1241-06-99 CO Thomas en Johanna UR - 

UR 

Overschelde - Gent 22a, 22c WARNKOENIG L.A., Flandrische Staats-und 

Rechtsgeschichte, II,1 (Ukundenbuch der Stadt und 

Chatelenie Gent), p. 43, n. 20. 

21652 1241-06-99 CO Thomas en Johanna XX Land van Waas 10c, 11c, 

11d, 14f 

WARNKOENIG L.A., Flandrische Staats-und 

Rechtsgeschichte, II,2 (Ukundenbuch des Landes 

Waes und der vier Aemter), pp. 178-184, 220. 

27051 1241-06-99 CO Thomas en Johanna AB Groeninge (Marke) 4b, 5a, 5c, 
10e, 13b, 

15a, 23a 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 
592-594, n. 66.

21660 1241-07-01 CO Thomas UR - 

UR 

Brugge - Damme 30a GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes des 

petites villes et seigneuries enclavées, II, p. 169, n. 
6. 

21676 1241-07-99 CA Volker Utenhove e.a. CO Thomas en Johanna 10c, 11d, 

13b 

HAUTCOEUR E., Cartulaire Saint-Pierre de 

Lille, I, pp. 270-273, n.309. 
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21690 1241-08-14 CO Thomas XX Willem van Boudelo 9a, 22e DE MARNEFFE E., Cartulaire d'Afflighem, p. 
596, n. 505. 

21693 1241-08-20 CO Johanna XX Willem van Boudelo 12b DE MARNEFFE E., Cartulaire d'Afflighem, pp. 

596-597, n. 506.

21706 1241-08-99 CO Thomas en Johanna UR Oudenaarde 22b, 22c, 
24a, 26a 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 
594-595, n. 67.

21634 1241-08-99 CO Thomas en Johanna AB St-Baafs 10d, 10e, 

10f, 13b, 
22a 

VLEESCHOUWERS C., Oorkonden van de Sint-

Baafsabdij, II, p. 285, n. 264. 

21716 1241-09-99 CO Thomas en Johanna UR Damme 22c, 24a GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes des 

petites villes et seigneuries enclavées, II, pp. 169-

170, n. 7. 

29389 1241-09-99 CO Thomas en Johanna UR Nieuwpoort 6a DEGRYSE R., 's Graven domein te Nieuwpoort, p. 

107, n. 1. 

21723 1241-11-99 CO Alfonso van Portugal 

(graaf van Boulogne) 

CO Thomas en Johanna 30a TEULET A., Layettes du Trésor des chartes, II, p. 

460, n. 2947. 

21724 1241-11-99 CO Thomas en Johanna CO Alfonso van 

Portugal, graaf van 

Boulogne 

30a DU CHESNE A., Histoire Béthune (Preuves), pp. 

154-155.

21734 1241-12-99 CO Thomas en Johanna AB - 
CO 

Affligem - Thomas 
en Johanna 

30b DE MARNEFFE E., Cartulaire d'Afflighem, pp. 
597-598, n. 507.

21750 1242-01-17 

n.s.

CO Thomas AB St-Maarten (Ieper) 15a FEYS E.-NELIS A., Cartulaires de Saint-Martin à 

Ypres, II,1, pp. 103-104, n.155. 

27558 1242-02-26 
n.s.

CO Johanna AB - 
XX 

Dominicanen 
(Brugge) - Renier 

van Klemskerke, 

baljuw van Brugge 

29 STRUBBE EG.I., Egidius van Breedene, pp. 204-
205, n 66. 

30650 1242-02-99 

n.s.

CO Thomas en Johanna AB Hemelsdale 10c, 10e, 

13a, 16c 

CARTON C.-VAN DE PUTTE F., Chronique et 

cartulaire de Hemelsdaele, p. 49, n. 8. 
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21768 1242-02-99 
n.s.

CO Thomas en Johanna HO Aalst 30c LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 
597-598, n. 69.

21771 1242-02-99 

n.s.

CO Thomas en Johanna RE Lodewijk IX, koning 

van Frankrijk 

6a, 22e TEULET A., Layettes du Trésor des chartes, II, p. 

465, n. 2958. 

31575 1242-03-99 
n.s.

CO Thomas en Johanna CP St-Donaas 30b LAMBERT V., Oorkonden Sint-
Donatiaanskapittel, pp. 287-288, n. 281. 

25749 1242-04-19 

a.q.

CO Johanna AB - 

HO 

Bijloke (Gent) - 

Bijloke 

17c, 22e, 

24b 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

595-596, n. 68.

21825 1242-05-14 CO Johanna UR - 
AB 

Gent - St-Elisabeth-
begijnhof (Gent) 

22c BETHUNE J., Cartulaire béguinage Sainte-
Elisabeth, p. 3, n. 4. 

27053 1242-06-02 CO Johanna HO - 

XX 

Oudenaarde - 

Hendrik, baljuw van 
Oudenaarde 

12b, 22e LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, p. 599, 

n. 71.

21859 1242-06-99 CO Johanna AB - 

HO - 

HO 

Bijloke (Gent) - 

Bijloke (Gent) - St-

Elisabeth-begijnhof 

16a, 22d, 

24b 

BETHUNE J., Cartulaire béguinage Sainte-

Elisabeth, pp. 4-5, n. 6. 

21881 1242-08-05 CO Thomas XX Plouy (kapel) 10b, 22a DEVILLERS L., Chartes de Sainte-Waudru, I, pp. 

190-191, n. 120.

21889 1242-08-99 CO Thomas en Johanna AB St-Bertijns 

(Poperinge) 

5a, 8a, 8d, 

18b 

D'HOOP F.H., Chartes du prieuré de Saint-Bertin 

à Poperinghe, pp. 69-71, n. 71. 

21897 1242-08-99 CO Johanna AB - 

AB 

St-Elisabeth-

begijnhof (Gent) - 

St-Baafs  

13a, 17a VLEESCHOUWERS C., Oorkonden van de Sint-

Baafsabdij, II, pp. 291-292, n. 270. 

27064 1242-09-99 CO Thomas en Johanna AB Bijloke (Gent) 8b LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 
600-601, n. 73.

21926 1242-11-03 CO Thomas en Johanna CO Luxemburg, gravin 

Ermesinda en zoon 
Hendrik 

7b WAMPACH C., Urkunden-und Quellenbuch, II, 

pp. 443-444, n. 407. 

27139 1242-11-99 CO Johanna AB - 

AB 

Bijloke (Gent) - St-

Elisabeth-begijnhof 

16a, 16b, 

22d 

WALTERS J., Geschiedenis der Zusters der 

Bijloke, II,3, pp. 317-319, n. 121. 
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21943 1242-12-01 CO Thomas AB St-Baafs 9a, 22a VLEESCHOUWERS C., Oorkonden van de Sint-
Baafsabdij, II, pp. 292-293, n. 271. 

21966 1242-99-99 CO Thomas en Johanna AB Loos 9a (klopt 

dit?) 

MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 

II, p. 731, caput 135. 

21975 1242-99-99 CO Thomas en Johanna XX Vier Ambachten 6a, 13b, 
14b, 14e, 

24a, 26b 

WARNKOENIG L.A., Flandrische Staats-und 
Rechtsgeschichte, II,2 (Ukundenbuch des Landes 

Waes und der vier Aemter), pp. 186-198, 222. 

27353 1243-05-18 CO Johanna AB - 
XX 

Groeninge - Willem 
van Boudelo 

9a, 10e, 
23a 

HUYGHEBAERT N., Nog Flandrina, p. 198, n.1. 

22056 1243-05-20 CO Thomas en Johanna AB Ter Doest 8a, 10e VAN DE PUTTE F.-VAN DE CASTEELE D., 

Cronica et cartularium de Dunis, pp. 576-577, n. 

522. 

22062 1243-05-99 CO Johanna AB Loos 8c, 12a, 

17b 

MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 

pp. 762-763, caput 188. 

22066 1243-05-99 CO Johanna AB Flines-lez-Raches 5a, 17c, 

17e, 22e 

HAUTCOEUR E., Cartulaire de l'abbaye de 

Flines, I, p. 33, n. 31. 

22065 1243-05-99 DO Margareta AB Flines-lez-Raches 4b, 17e HAUTCOEUR E., Cartulaire de l'abbaye de 

Flines, I, pp. 31-32, n. 30. 

27056 1243-07-99 CO Johanna UR - 

HO 

Oudenaarde - 

Oudenaarde (OLV) 

17a, 17e LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 

602-603, n. 75.

22138 1243-08-99 CO Johanna AB Hondschoote 4b, 5c, 17e MIRAEUS A.-FOPPENS J.F., Opera diplomatica, 

IV, p. 240, caput 87. 

22145 1243-08-99 CO Johanna AB Orde v Cîteaux 13b, 17e VAN DE PUTTE F.-VAN DE CASTEELE D., 

Cronica et cartularium de Dunis, pp. 197-198, n. 
89 (ingelast). 

22165 1243-10-21 CO Johanna AB - 

CA 

St-Elisabethbegijn-

hof (Gent) - Hendrik 
van Balegem 

12b BETHUNE J., Cartulaire béguinage Sainte-

Elisabeth, p. 9, n. 11. 

27355 1243-11-99 CO Thomas en Johanna CP St-Veerle (Gent) 10e HUYGHEBAERT N., Nog Flandrina, p. 199, n. 3. 
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27141 1243-99-99 CO Johanna AB Bijloke (Gent) 16a, 16b, 
24b 

WALTERS J., Geschiedenis der Zusters der 
Bijloke, II,3, pp. 320-321, n.123 (Vidimus 1324). 

22227 1244-01-06 

n.s.

CO Thomas AB Ten Duinen 2, 7b, 20a VAN DE PUTTE F.-VAN DE CASTEELE D., 

Cronica et cartularium de Dunis, p. 578, n. 524. 

22242 1244-01-99 
n.s.

CO Thomas en Johanna UR Aardenburg 21a GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes des 
petites villes et seigneuries enclavées, I, pp. 83-85, 

n. 5.

27057 1244-04-02 
a.q.

CO Thomas en Johanna XX Eustachius Zelle, 
inwoner van 

Oudenaarde 

8a, 22d, 
22e 

LUYKX TH., Johanna van Constantinopel, pp. 
604-605, n. 77.

22382 1244-06-30 CO Thomas XX Willem van Braine-

le-Comte 

9a, 23a DE SMET J.J., Recueil des chroniques de Flandre, 

II, pp. 888-889, n. 193. 

22384 1244-06-99 CO Thomas en Johanna AB Flines-lez-Raches 5a, 8a, 8d, 

17a 

HAUTCOEUR E., Cartulaire de l'abbaye de 

Flines, I, pp. 43-44, n. 45. 

28251 1244-06-99 CO Thomas en Johanna AB Marquette 30a VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, pp. 

104-105, n. 120.

22450 1244-09-07 CO Johanna AB Broekburg 17e, 24a GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Coutumes 

Furnes, III, pp. 54-55, n. 10. 

28255 1244-11-99 CO Thomas en Johanna AB Marquette 7b, 15c VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 109, 

n. 124.

22194 1244-12-04 

a.q.

CO Thomas en Johanna AB Marquette 8a, 22e, 

28a 

VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 110, 

n. 125.

28256 1244-12-04 

a.q.

CO Thomas en Johanna AB Marquette 30a VANHAECK M., Cartulaire Marquette, I, p. 111, 

n. 126.
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ID 

Datum Stijl Invocatio Intitulatio Adres Salutatio 

3398 1192-99-99 INVOC-ARE-

INT-ADR-NOT-
DIS-NAR-DIS-

COR-GET-DAT 

In nomine 

sancte et 
indiuidue 

trinitatis 

Ego Balduinus Flandrie et Haynonie comes 

et marchio Namucensis  

omnibus tam presentibus 

quam futuris  

2181 1192-99-99 INT-ADR-SAL-

ARE-NOT-DIS-
COR-GET-

DAT-

(genealogische 
aanvulling) 

Balduinus comes Flandrie et Hainoie et 

marchio primus Namuci  

uniuersis tam presentibus 

quam futuris 

in perpetuum 

3048 1194-06-99 INVOC-INT-

ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
GET-DAT 

In nomine 

patris et filii 

et spiritus 
sancti amen 

Ego Balduinus comes Flandrie et Hainoie 

primus marchio Namucensis quintus ab illo 

Balduino qui Flandriam et Hainoiam 
possedit qui Hasnoniense cenobium in quo 

sepultus est edificauit ego  inquam 

Balduinus qui de Margareta uxore mea 
illustris comitis Flandrie Philippi  sorore 

filios et filias habui et pre ceteris Elizabeth 

dei gratia Francorum reginam serenissimi 

Francorum Philippi regis uxorem ego ille 
Balduinus qui Flandriam et Hainoiam 

possedi  ego qui de comitatu Namucensi 

mihi primum nomen marchionis attitulaui  

uniuersaliter tam futuris 

quam presentibus 

in perpetuum 
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2193 1196-02-99 
n.s.

INT-ADR-NOT-
NAR-NOT-

NAR-

DIS+COR-
NOT-NAR-

DIS+COR-GET-

DAT 

CRUX Ego Balduinus Flandrie et Hainoie comes 
Balduini comitis Hainoensis et primi 

marchionis Namucensis filius 

uniuersorum christi fidelium 
tam modernorum quam 

posterorum 

2192 1196-02-99 
n.s.

CRUX-INT-
ADR-NOT-

NAR-

DIS+COR-GET-
DAT 

CRUX Ego Balduinus Flandrie et Hainoie comes 
Balduini comitis Hainoensis et primi 

marchionis Namucensis filius  

uniuersorum christi fidelium 
tam modernorum quam 

posterorum 

2194 1196-02-99 

n.s.

CRUX-INT-

ADR-NOT-

NAR-NOT-
NAR-

DIS+COR-GET-

DAT 

CRUX Ego Balduinus Flandrie et Hainoie comes 

Balduini comitis Hainoensis et primi 

marchionis Namucensis filius 

uniuersorum christi fidelium 

tam modernorum quam 

posterorum 

3053 1196-03-99 INT-NOT-ADR-
NAR-DIS-COR-

GET-DAT 

Ego Balduinus comes Flandrie et Hainoie uniuersis tam presentibus 
quam futuris 

2829 1196-05-99 INT-NOT-ADR-
DIS-COR-DAT 

Ego Balduinus Flandrie et Hainnonie 
comes  

tam futuris quam presentibus 

7706 1196-08-09 INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-COR-

DAT 

Ego Balduinus Flandrorum et Hainoensium 

comes 

tam futuris quam presentibus 

5006 1196-99-99 INT-NAR-DIS-

COR-GET-DAT 

Ego Balduinus Flandrie et Hainoie comes 

2195 1196-99-99 INT-ADR-SAL-

NAR-
DIS+COR-GET-

DAT 

Balduinus Flandrie et Hainoie comes uniuersis tam presentibus 

quam futuris 

in perpetuum 
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3052 1196-99-99 INT-NOT-ADR-
NAR-DIS-COR-

DAT 

Ego Balduinus comes Flandrie et Hainonie uniuersis tam presentibus 
quam futuris  

2801 1196-99-99 INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-
COR+SAN-

DAT 

Ego Balduinus comes Flandrie et Hainoie uniuersis christi fidelibus 

tam presentibus quam futuris 

7461 1197-11-99 
approx. 

INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS 

dilectis amicis suis 

2938 1197-99-99 INVOC-INT-

ADR-SAL-

NAR-DIS-COR-
GET-DAT 

CRUX - in 

nomine 

sancte et 
indiuidue 

trinitatis 

Balduinus comes Flandrie et Hainoie uniuersis tam presentibus 

quam futuris 

in perpetuum 

2793 1198-11-06 INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-COR-
SUBSCR-DAT 

Ego Balduinus Flandrie comes et Hainoie presentibus pariter et futuris 

3060 1198-99-99 INVOC-INT-

ADR-SAL-
NAR-DIS-COR-

GET-DAT(+ 

extra overzicht 

kerkelijke en 
wereldlijke 

heersers op dat 

moment) 

In nomine 

domini 
nostri Jhesu 

christi 

Balduinus Flandrie et Hainoie comes uniuersis tam presentibus 

quam futuris 

in perpetuum 

3063 1198-99-99 

approx. 

INT-ADR-NOT-

DIS-GET 

omnibus 

7559 1198-99-99 INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-GET-
DAT 

Ego Balduinus Flandriae et Hainoniae 

comes 

uniuersis 
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2939 1198-99-99 INVOC-INT-
ADR-SAL-

NAR-DIS-COR-

GET-DAT 

CRUX - in 
nomine 

domini 

Balduinus comes Flandrie et Hainoie uniuersis tam presentibus 
quam futuris 

in perpetuum 

2196 1199-99-99 INT-NOT-ADR-
DIS-COR-GET-

DAT 

Ego Balduinus comes Flandrensis et 
Hainoensis 

uniuersis tam presentibus 
quam futuris  

5470 1201-02-99 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NAR-DIS-COR-

GET-DAT-

GET-DAT 

Balduinus Flandrensis et Hainoensis comes uniuersis tam presentibus 
quam futuris 

in perpetuum 

13140 1201-05-07 INT-NOT-ADR-
NAR-DIS-COR-

GET-DAT 

Ego Balduinus, Flandrensis et Hainoensis 
comes 

uniuersis tam presentibus 
quam futuris 

24728 1201-99-99 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-COR-
GET-DAT 

CRUX Balduinus Flandrensis et Hainoensis comes universis tam presentibus 

quam futuris 

in perpetuum 

13086 1201-99-99 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-COR-
GET-DAT 

Balduinus Flandrensis et Hainoensis comes universis tam presentibus 

quam futuris 

in perpetuum 

13098 1201-99-99 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-COR-

GET-DAT 

CRUX Balduinus, Flandrensis et Hainoensis 

comes 

uniuersis Christi fidelibus 

tam presentibus quam futuris 

in perpetuum 

27473 1201-99-99 INT-ADR-SAL-

NAR-

DIS+COR-GET-
DAT 

Balduinus, Flandrensis et Hainoensis 

comes 

uniuersis Christi fidelibus 

tam presentibus quam futuris 

in perpetuum 

13180 1202-03-11 

n.s.

NT-ADR-SAL-

NAR-DIS-COR-

GET-DAT 

CRUX Balduinus Flandrensis et Hayonensis 

comes 

universis tam presentibus 

quam futuris 

in perpetuum 
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13181 1202-03-12 INT-NOT-ADR-
DIS-COR-GET-

DAT 

Ego Balduinus comes Flandrie et Hainoie tam futuris quam presentibus 

24727 1202-03-12 

n.s.

INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-COR-
GET-DAT 

Ego Balduinus comes Flandrie et Hainoie universis tam presentibus 

quam futuris 

27627 1202-03-99 INT-NOT-ADR-

DIS-COR-GET-
DAT 

Ego Balduinus comes Flandrie et Hanoie tam futuris quam presentibus 

13192 1202-03-99 INT-ADR-NOT-

DIS-COR-DAT-

DIS (aanvulling) 

Ego Balduinus Flandrorum et Hainoensium 

comes 

omnibus quos praesens 

scriptum videre contigerit 

13231 1202-04-14 

a.q.

INVOC-INT-

SAL-NOT-DIS-

COR-GET-DAT 

In nomine 

sancte et 

individue 

Trinitatis, 
amen 

|Ego Balduinus, Dei gratia comes Flandrie 

et Hainoie, 

universis Christi fidelibus 

tam presentibus quam 

futuris, scripturam istam 

legentibus vel audientibus 

 in perpetuum 

13210 1202-04-14 

a.q.

INT-NOT-ADR-

DIS-COR-
SUBSCR-DAT 

Ego Balduinus, Flandrensis et Hainonensis 

comes 

tam futuris quam presentibus 

13153 1202-04-14 

a.q.

INT-ADR-NOT-

NAR-

DIS+COR-GET-
DAT 

Ego Balduinus Flandrensis et Hainoensis 

comes 

universis tam presentibus 

quam futuris 

13213 1202-12-24 

a.q.

INVOC-INT-

ADR-NOT-DIS-
COR-SUBSC-

PL-DAT 

In nomine 

Patris et 
Filii et 

Spiritus 

sancti, amen. 

Ego Balduinus Flandrie et Hainonie comes omnibus 

13673 1204-99-99 INT-NOT-ADR-
NAR-DIS-COR-

GET-PL-DAT 

Ego Willelmus, comitis Flandrensis et 
Hainoensis patruus, uicem ipsius comitis in 

Hainoia gerens potestatiuam, 

uniuersis tam presentibus 
quam futuris 
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13630 1204-99-99 INVOC-INT-
NOT-ADR-DIS-

COR-GET-PL-

DAT 

In nomine 
sancte et 

individue 

Trinitatis, 
amen. 

Ego Willelmus domini comitis Flandrensis 
et Hainoensis Balduini patruus, ipsius 

comitis in comitatu et dominatione 

Hainoensi vicem gerens potestativam 

universis tam presentibus 
quam futuris 

13672 1204-99-99 INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-COR-

GET-PL-DAT 

Ego Willelmus, comitis Flandrensis et 

Hainoensis Balduini patruus, vicem ipsius 

comitis in Hainoensi gerens potestativam 

universis tam presentibus 

quam futuris 

14270 1208-02-22 INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-COR-

GET-DIS-DAT-

COR 

Ego Philippus, marchio Namurcensis, 

Flandrie et Hainonie procurator 

tam futuris quam presentibus 

14239 1208-99-99 INT-ADR-SAL-

NAR-

DIS+COR-DAT 

Philippus, marchio Namurcensis, Flandrie 

et Hainonie procurator, 

dilectis suis canonicis de 

Curtraco 

salutem et sinceri 

amoris affectum 

14298 1209-05-99 INT-NOT-ADR-
NAR-DIS-COR-

GET-DAT 

Philippus, marchio Namurcensis, Flandrie 
et Hainonie procurator 

uniuersis tam presentibus 
quam futuris 

14316 1209-08-04 INT-(ADR)-
NOT-DIS-PL-

DAT 

Ego PHILIPPUS, marchio Namurcensis, 
$Frandriae $sic Flandriae et Hanoniae 

procurator 

praesentibus pariter et 
futuris 

14324 1209-10-08 INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-
DAT+GET 

Ego Philippus, marchio Namurcensis, 

Flandrie et Hainonie, procurator 

uniuersis tam futuris quam 

presentibus 

14466 1210-09-27 INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-GET-
COR-DAT 

Ego Philippus, marchio Namucensis, 

Flandrie et Hanonie procurator 

omnibus tam presentibus 

quam futuris, presens 
scriptum audituris 

14470 1210-10-08 INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-COR-

GET-DAT 

Ego Philippus, marchio Namurcensis, 

Flandrie et Hainonie procurator 

uniuersis tam presentibus 

quam futuris 
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14516 1210-10-99 
approx. 

INT-NOT-ADR-
NAR-DIS-COR-

DAT 

Ego Philippus, marchio Namurcensis, 
Flandrie et Hainonie procurator 

uniuersis tam presentibus 
quam futuris 

14604 1211-10-01 INT-NOT-ADR-

DIS-COR-GET-
DAT 

Ego Philippus marchio Namucensis omnibus tam futuris quam 

presentibus 

29095 1212-01-22 

a.q.

INT-DIS 

(fragment) 

Ego Iohanna, tam Flandrie quam Hainonie 

comitissa 

14744 1212-05-13 INV-INT-NOT-

(ADR)-NAR-

DIS-COR-GET-

PL-DAT 

In nomine 

Patris et 

Filii et 

Spiritus 
sancti, amen. 

Ego Fernaldus comes, et ego Iohanna, 

comitissa Flandrie et Hanonie 

universis presentes litteras 

inspecturis  

14777 1212-07-23 INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-SAN-

GET-DAT 

Ego Ferrandus, comes Flandriae et 

Hannoniae 

omnibus praesentes litteras 

inspecturis 

31418 1213-01-13 

n.s.

INT-NOT-ADR-

DIS-COR-GET-

DAT 

Ego, Fernandus, comes Flandrie et Hainoie uniuersis presentibus pariter 

ac futuris 

14819 1213-03-12 

n.s.

INT-ADR-SAL-

DIS-SAN-DAT 

Fernandus comes Flandrie et Hainoie dilectis suis Thimero et 

Lennoto et aliis balliuis suis 

salutem et 

dilectionem 

14977 1213-05-30 ADR-INT-SAL-

NOT-DIS-PL-
DAT 

I<ohanna> Flandrie et Hanoie comitissa Uiris uenerabilibus et 

dilectis suis, magistro et 
fratribus milicie domus 

hospitalis 

salutem et sinceri 

amoris affectum 

14978 1213-05-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-SAN-
COR-DAT 

Ego Fernandus Flandriae et Hainoniae 

Comes, nec non dilecta uxor mea Iohanna 
Comitissa 

omnibus praesens scriptum 

inspecturis 

in perpetuum 

15005 1213-07-18 INT-ADR-SAL-

DIS-PL-DAT 

Fernandus comes Flandrie et Hannonie dilectis suis Gerardo de 

Sottenghien et omnibus 
balliuis de Wasia  

salutem 
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15122 1214-03-19 
n.s.

INT-NOT-
(ADR)-NAR-

DIS-COR-PL-

DAT 

Ego Iohanna Flandrie et Hanonie 
Comitissa 

tam futuris quam presentibus 
ad quos litterae istae 

pervenerint 

15128 1214-04-01 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-PL-

DAT 

Joanna Flandriae & Hannoniae Comitissa dilectis suis Scabinis & 
Burgensibus de Aldenarda, 

& omnibus praesentes 

litteras inspecturis 

salutem 

15129 1214-04-05 

a.q.

INT-ADR-SAL-

DIS-PL-DAT 

Ego F<errandus> Flandriae et Hanoniae 

comes 

dilectis suis scabinis et 

burgensibus de Ypra 

salutem et 

dilectionem 

15130 1214-04-10 INT-NOT-

(ADR)-DIS-PL-
DAT 

Ego F<errandus> Flandriae et Hanoniae 

comes 

omnibus praesentes litteras 

inspecturis 

15164 1214-07-27 INT-ADR-SAL-

DIS-PL-DAT 

I<ohanna> Flandrie et Hannonie comitissa dilecto et fideli suo Gerardo 

de Sottenghien et omnibus 

balliuis de Wasia 

salutem 

26059 1214-99-99 

a.q.

INT-ADR-SAL-

DIS 

Ferrandus comes Flandrie et Hanonie dilectis suis B. de Wincle et 

scabinis Aldenardensibus 

salutem 

15491 1216-02-99 
n.s.

INT-(ADR)-
NOT-DIS-COR-

PL-DAT 

Ego Iohanna Flandriae et Hainoniae 
Comitissa 

omnibus 

15553 1216-05-28 INVOC-INT-

(ADR)-NOT-
DIS-COR-DAT-

GET-DAT-

COR-PL-DAT 

In nomine 

Patris et 
Filii et 

Spiritus 

sancti. 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa universis tam presentibus 

quam futuris 

15714 1217-04-08 INT-ADR-SAL-
DIS-PL-DAT  

Iohanna Flandrie et Hainoie comitissa dilecto et fideli suo Waltero 
de Somerghem balliuo 

Bruggensi 

salutem et 
dilectionem 

15732 1217-05-02 INT-ADR-SAL-
DIS-PL-DAT  

Iohanna Flandrie et Hainoie comitissa dilecto et fideli suo Rasoni de 
Gauera 

salutem et 
sinceram 

dilectionem 
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15750 1217-06-12 INT-ADR-SAL-
DIS-DAT 

I<ohanna>, Flandrie et Hainonie comitissa dilecto clerico suo, Waltero 
de Curtraco 

salutem et sinceri 
amoris affectum 

26971 1218-02-09 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-DAT-

GET-PL-DAT 

Iohanna Flandriae et Hannoniae comittisa dilecto et fideli suo Henrico 

de Moorslede 

salutem 

26217 1218-02-26 

n.s.

INT-NOT-

(ADR)-NAR-

DIS-COR-GET-
PL-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

ad quos littere iste 

pervenerint 

15117 1218-03-13 

n.s.

INT-NOT-

(ADR)-DIS-

COR-PL-DAT 

Ego, Iohanna Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

15896 1218-04-16 INT-ADR-SAL-

DIS-PL-DAT  

Iohanna Flandrie et Hainoie comitissa dilecto et fideli suo Rasoni de 

Gavera 

salutem 

15924 1218-06-22 INT-ADR-SAL-

DIS-PL-DAT 

I<ohanna> Flandrie et Haynoie comitissa Willelmo de Stades salutem 

15943 1218-07-03 INT-ADR-SAL-

DIS-DAT 

I<ohanna>, Flandrie et Hainonae 

comitissa 

dilecto et fideli suo Willelmo 

de Ostkerca et Willelmo de 

Stades 

salutem et 

dilectionem 

15971 1218-08-20 INT-ADR-SAL-
DIS-SAN-DAT 

I<ohanna>, Flandrie et Hainonie comitissa dilecto et fideli suo Wille de 
Ostkerca 

salutem 

15970 1218-08-20 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-SAN-
DAT 

I<ohanna>, Flandrie et Hainonie comitissa seruientibus suis Andree, 

balliuo Brugensi, et Willelmo 
de Stadem 

salutem 

15977 1218-08-31 INT-ADR-SAL-

DIS-DAT 

I<ohanna>, Flandrie et Hainonie 

comitissa, 

Willelmo de Ostkerca et 

Andree, balliuo Brugensi 

salutem 

15994 1218-10-12 INT-NOT-
(ADR)-DIS-

SAN-PL-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hanonie 
comitissa 

uniuersis presentes litteras 
inspecturis  

16008 1218-12-03 INT-NOT-ADR-

DIS-COR-GET-
DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 
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26221 1220-01-13 
n.s.

INT-NOT-
(ADR)-DIS-

COR-PL-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 
comitissa 

tam presentibus quam futuris 

16095 1219-01-17 

n.s.

INT-ADR-NOT-

DIS-COR-PL-
DAT 

Ego IOHANNA, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

tam futuris quam presentibus 

27013 1219-01-99 

n.s.

INT-NOT-

(ADR)-NAR-
DIS-COR-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

16110 1219-02-26 

n.s.

INT-NOT-

(ADR)-NAR-

DIS-COR-PL-
DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hannoie 

comitissa 

tam presentibus quam futuris 

26219 1219-05-99 INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-COR-

DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

ad quos littere iste 

peruenerint 

16172 1219-06-28 INT-NOT-

(ADR)-DIS-

SAN-DIS-PL-
DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa omnibus presentibus pariter 

et futuris 

16195 1219-08-26 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-DAT 

Ioanna Flandrie et Hainonie Comitissa dilecto suo, --- receptori de 

Halewine 

salutem et 

dilectionem 

27274 1219-09-20 INT-NOT-
(ADR)-DIS-

COR-PL-DAT 

Ego, Iohanna, Flandrie et Hainoie 
comitissa 

tam presentibus quam futuris 

16205 1219-09-99 INT-ARE-NOT-

(ADR)-DIS-
COR-PL-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa presentes pariter et futuri 

26220 1219-10-99 INT-NOT-ADR-

DIS-COR-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie ac Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

27658 1219-11-08 INT-ADR-NOT-
DIS-GET-DAT 

Ego, Willermus, dictus Patruus uniuersis presens scriptum 
inspecturis 
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27659 1219-11-08 INT-ADR-NOT-
DIS-GET-DAT 

Ego, Willermus, dictus Patruus omnibus presentes litteras 
inspecturis 

16219 1219-11-24 

a.q.

INT-NOT-DIS-

COR-GET-DAT 

Ego Michael de Bouleirs 

16218 1219-11-25 INT-NOT-ADR-
DIS-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa tam presentibus quam futuris 

16227 1219-12-31 INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-COR-
PL-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

tam presentibus quam futuris 

16295 1220-01-99 

n.s.

INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-COR-

DAT 

EGO IOHANNA Flandriae et Hannoniae 

Comitissa 

tam praesentibus quam 

futuris 

16317 1220-03-31 INT-ADR-SAL-

DIS-PL-DAT 

IOANNA. Flandrie et Hainoie comitissa balliuo de Ipra, quicunque 

sis 

salutem 

16554 1220-05-01 INT-ADR-SAL-

DIS-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa uenerabilibus et dilectis suis, 

decano et capitulo sancti 
Donatiani in Brugis 

salutem et omne 

bonum 

16381 1220-07-17 INT-NOT-

(ADR)-NAR-

DIS-COR-PL-
DAT-GET 

EGO, Iohanna, Flandrie et Hainoie 

comitissa 

tam presentibus quam futuris 

26224 1221-01-04 

n.s.

INT-NOT-

(ADR)-NAR-
DIS-COR-GET-

PL-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

ad quos littere iste 

peruenerint 

26225 1221-01-29 

n.s.

INT-ADR-NOT-

DIS-COR-PL-
DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus 

16534 1221-03-12 

n.s.

INT-NOT-

(ADR)-NAR-

DIS-COR-GET-
DAT 

EGO, Ioanna, Flandrie et Hainoie 

comitissa 

tam futuris quam presentibus 
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26226 1221-03-31 
a.q.

INT-NOT-
(ADR)-DIS-

COR-PL-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 
comitissa 

tam presentibus quam futuris 

16621 1221-08-04 INT-NOT-

(ADR)-DIS-
COR-PL-DAT 

Ego Iohanna Flandrie et Haynonie 

comitissa  

ad quos littere iste 

peruenerint 

27530 1223-01-99 

n.s.

INT-NOT-ADR-

DIS-COR-DAT 

Ego, Walterus de Curtraco, Flandrie 

prothonotarius 

tam presentibus quam futuris 

26227 1223-03-99 

n.s.

INT-NOT-ADR-

DIS-COR-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

tam futuris quam presentibus 

17041 1223-07-27 INVOC-INT-

NOT-(ADR)-
DIS-COR-PL-

DAT 

IN nomine 

Patris et 
Filii et 

Spiritus 

sancti. 

Amen. 

Ego Ioanna Flandrie et Hainonie comitissa tam presentibus quam futuris 

17087 1223-11-19 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-DAT 

Ioanna, Flandrie et Hainonie comitissa seruienti suo, Andree, baliuo 

Gandensi 

salutem 

31627 1224-07-31 INT-NOT-
(ADR)-DIS-

COR-PL-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainnonnie 
comitissa 

omnibus futuris et 
presentibus 

27532 1224-08-99 INT-NOT-ADR-

DIS-SAN-GET-
DAT 

Ego, Iohanna, Flandrie et Hainoie 

comitissa 

omnibus (…) ad quod littere 

iste peruenerint 

17330 1224-11-99 INT-NOT-

(ADR)-DIS-

COR-DAT 

EGO, Iohanna Flandrie et Hainoie 

comitissa 

tam presentibus quam 

futuris, presentes litteras 

inspecturis 

26230 1224-99-99 INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-GET-

DAT 

Ego Willelmus, Dei patientia Brugensis 

prepositus et Flandrie cancellarius 

ad quos littere iste 

peruenerint 
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17439 1225-03-18 
n.s.

INT-NOT-
(ADR)-DIS-

COR-GET-PL-

DAT 

Ego, IOHANNA Flandriae et Hainoniae 
comitissa 

omnibus praesentes litteras 
inspecturis 

17540 1225-09-25 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-PL-

DAT 

I<ohanna> Flandrie et Hainonie comitissa dilectis suis, bailliuo, 
scabinis et omnibus illis de 

Insula 

salutem 

17545 1225-09-99 INVOC-INT-
NOT-(ADR)-

NAR-DIS-COR-

DAT 

In nomine 
Patris et 

Filii et 

Spiritus 

sancti, amen. 

Ego Iohanna, comitissa Flandrie et 
Haynoie 

omnibus tam presentibus 
quam futuris 

17548 1225-10-07 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-PL-

DAT 

IOANNA Flandrie et Hainoniae comitissa dilectis suis scabinis de Ypra salutem et 

dilectionem 

31081 1225-12-03 INT-ADR-SAL-
DIS-DAT 

M<ichael> de Bouler, Flandrie 
constabularius 

omnibus hospitibus suis de 
Lestrevelde et circa Thorout 

salutem et 
dilectionem 

17572 1225-12-17 INT-NOT-ADR-

DIS-COR-PL-
DAT 

Ego Iohanna Flandriae et Hainoniae 

Comitissa 

omnibus tam praesentibus 

quam futuris 

17647 1226-01-99 

n.s.

INT-NOT-ADR-

DIS-COR-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

17699 1226-04-12 
a.q.

INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-DAT 

Ludouicus, Dei Gratia Francie rex omnibus presentes literas 
inspecturis 

salutem 

17805 1226-10-99 INT-NOT-

(ADR)-DIS-

COR-DAT 

Ego Iohanna Flandriae et Hainoniae 

Comitissa  

omnibus tam praesentibus 

quam futuris 
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26757 1226-12-20 INT-ADR-SAL-
NAR-DIS-PL-

DAT 

Iohanna Flandrie et Hainoie comitissa dilectis et fidelibus suis 
dominis Rasoni de Gauera 

Hugoni de Gandauo et 

omnibus aduocatis hospitum 
ecclesie Sancti Bauonis 

Gandensis 

salutem et 
dilectionem 

17901 1226-12-99 INT-NOT-ADR-

DIS-COR-PL-
DAT 

Ego Fernandus Flandrie et Haynoie comes, 

et ego Iohanna comitissa uxor ipsius 

uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

17972 1227-01-27 

n.s.

INT-NOT-

(ADR)-NAR-

DIS+COR-PL-
DAT 

Nos Fernandus, Comes Flandriae et 

Hainoniae et dilecta uxor nostra Iohanna 

uniuersis praesentes litteras 

inspecturis 

15333 1227-01-99 

n.s., a.q.

INT-ADR-SAL-

DIS 

Iohanna Flandriae et Hanoniae comitissa dilectis suis scabinis de 

Montibus 

salutem et 

dilectionem 

28972 1227-01-99 
n.s.

INT-NOT-ADR-
DIS-COR-DAT 

Ego Fernandus Flandrie et Haynoie comes, 
et ego Iohanna comitissa uxor ipsius 

uniuersis presentes litteras 
inspecturis  

27535 1227-06-10 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
PL-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, uxor sua, Flandrie et Hainonie 
comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

18081 1227-07-04 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

PL-DAT 

Ferrandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna uxor eius  

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

18183 1227-10-99 

a.q.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-SAN-

DAT-COR 

Fernandus, Dei gratia Flandrie et Hainoie 

comes, et Iohanna, comitissa, uxor eius  

omnibus presentem paginam 

inspecturis 

in Domino 

salutem 

25698 1227-12-99 INT-ADR-SAL-
NAR-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

27014 1227-99-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 
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18181 1228-02-99 
vermoed. 

INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Fernandus Flandrie et Haynoie comes et 
Iohanna, uxor eius, Flandrie et Haynoie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

18265 1228-03-21 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
PL-DAT 

Fernandus, Flandriae et Hanoniae comes, 

et Iohanna uxor eius, Flandriae et 
Hanoniae comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

18296 1228-04-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
PL-DAT 

Fernandus Flandriae et Hainoniae Comes, 

et Iohanna uxor eius, Flandriae et 
Hainoniae Comitissa 

omnibus praesentes litteras 

inspecturis  

salutem 

25527 1228-04-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, comitissa, uxor eius 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

18298 1228-04-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus Flandriae et Hainoniae Comes, 

et Iohanna, uxor eius, Flandriae et 

Hainoniae Comitissa 

omnibus praesentes litteras, 

inspecturis 

salutem 

18297 1228-04-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus Flandriae et Hainoniae Comes, 
et Iohanna, uxor eius, Flandriae et 

Hainoniae Comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

18291 1228-04-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainoie comes, et 
Iohanna, uxor nostra, Flandrie et Hainoie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

30630 1228-04-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Fernandus, Flandrie et Haynonie comes, et 

Iohanna, eius uxor, Flandrie et Haynonie 
comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

18305 1228-05-09 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Ferdinandus, Flandrie et Hanonie comes, 

et Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hanonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

18318 1228-05-11 

a.q.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

PL-DAT 

Fernandus, Flandrensis et Hanoniensis 

comes, et Iohanna uxor eius, Flandrensis et 

Hanoniensis comitissa,  

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

18307 1228-05-11 INT-ADR-SAL-
DIS-PL-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes dilecto suo Yuoni, bailliuo 
Gandensi 

salutem et 
dilectionem 
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18320 1228-05-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus Flandriae et Hannoniae comes, 
et Iohanna uxor nostra, Flandriae et 

Hannoniae comitissa  

omnibus praesentes litteras 
inspecturis 

salutem 

18317 1228-05-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
PL-DAT 

Fernandus, Flandrensis et Hainoniensis 

comes, et Iohanna, uxor eius, Flandrensis 
et Hainoniensis comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27567 1228-05-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainoie comes, et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainoie 
comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

18328 1228-06-16 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

PL-DAT 

Ferrandus Flandriae et Hannoniae Comes 

et Iohanna Uxor nostra Flandriae et 

Hannoniae Comitissa 

omnibus praesentes Litteras 

inspecturis  

salutem 

18332 1228-06-29 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

PL-DAT 

Ferrandus Flandriae et Haynnoniae Comes 

et Iohanna Flandriae et Haynnoniae 

Comitissa 

uniuersis praesentes Litteras 

inspecturis 

in Domino 

salutem 

28162 1228-06-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 
Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

28163 1228-06-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 
Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

25702 1228-06-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, comitissa, uxor eius  

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27568 1228-06-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainoie comes, et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainoie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

18333 1228-06-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Frater Symon, dictus abbas de 

Claromarisco, totusque conuentu eiusdem 

loci 

omnibus praesentem 

paginam inspecturis 

salutem in 

Domino 
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28164 1228-07-07 ADR-INT-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-PL-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 
Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa, 

uxor eius 

Uniuersis presentes litteras 
inspecturis  

in Domino 
salutem 

18347 1228-08-23 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

FERNANDUS, Flandrie et Hainoie comes omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

28166 1228-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
PL-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 
comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

in Domino 

salutem 

28165 1228-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

PL-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

in Domino 

salutem 

27081 1228-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

SAN-DAT 

F<errandus>, Flandrie et Hainonie comes, 

et I<ohanna>, comitissa, uxor eius 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

18364 1228-09-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-SAN-

COR-PL-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 
Iohanna, uxor sua, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

18371 1228-10-28 
a.q.

INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

F<errandus>, Flandrie et Hannonie 
comes, et §I<ohanna>, comitissa, uxor eius 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

18383 1228-11-24 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
PL-DAT 

Fernandus, Flandrie et Haynoie comes, et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Haynoie 
comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

28170 1229-03-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

18406 1229-04-14 

a.q.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Ferrandus, Flandrie et Hayonnie comes, et 

Iohanna, comitissa, uxor eius 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 
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18530 1229-05-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainoie comes, et 
Iohanna, uxor sua, Flandrie et Hainoie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

27015 1229-05-99 ADR-INT-SAL-

NOT-DIS-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa Reuerendo patri in Xristo 

karissimo Dei gratia 
Traiectensi episcopo 

salutem et 

paratam semper 
ad beneplacitum 

et obsequia 

uoluntatem 

18630 1229-99-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Fernandus Flandrie et Haynonie comes omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

29128 1230-01-16 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa omnibus presentes litteras 
inspecturis 

in Domino 
salutem 

28179 1230-03-22 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, Flandrie et Hanonie comitissa, 
uxor eius 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

28180 1230-03-22 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
PL-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 
comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

in Domino 

salutem 

18523 1230-03-99 

n.s.

ADR-INT-SAL-

NOT-NAR-DIS-

PL-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa, 

uxor eius 

Reuerendo in Christo patri 

ac domino Waltero, Dei 

gratia episcopo Tornacensi 

salutem, et cum 

debita obedientia 

paratam semper 
ad eius obsequia 

uoluntatem 

27016 1230-03-99 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Haynoie comes ac 
Iohanna, uxor eius, Flandrie et Haynoie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

18733 1230-05-15 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Ferdinandus, Flandrie et Hainonie comes omnibus presentes litteras 

inspecturis  

salutem 
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25261 1230-05-99 INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Iohanna Flandrie et Hainonie comitissa uniuersis presentes litteras 
inspecturis 

salutem in 
Domino 

18757 1230-05-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Fernandus Flandrie et Hainonie comes uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

29130 1230-05-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Fernandus, Flandrie et Haynonie comes, et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Haynonie 
comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

in Domino 

salutem 

31469 1230-08-31 

a.q.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Ferrandus, comes, et Iohanna, comitissa 

Flandrie et Hainoie 

uniuersis presens scriptum 

inspecturis 

salutem et 

dilectionem 

28182 1230-11-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, uxor eius 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

18848 1230-11-99 INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Ferrandus, Flandrie et Haionie comes, et 
Iohanna, uxor eius, Flandrie et Haionie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

18858 1230-12-31 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-SAN-

PL-DAT 

I<ohanna> Flandrensis et Hainoensis 
comitissa  

omnibus balliuis et prepositis 
in Hainoen<si> 

salutem et cetera 

28184 1230-12-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

28185 1230-99-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Johanna, comitissa, uxor eius 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

18937 1231-01-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

PL-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainoie comes, et 

Iohanna uxor eius, Flandrie et Hainoie 

comitissa  

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 
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18939 1231-01-99 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

FERNANDUS, Flandrie et Hainonie Comes 
et Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 

Comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

in domino salutem 

18951 1231-02-21 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-PL-DAT 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27023 1231-03-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Ferrandus, Flandrensis et Hainonie comes, 

et Iohanna, uxor eius, Flandrensis et 
Hainonie comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis  

salutem 

28187 1231-03-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, comitissa, uxor eius 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

18967 1231-03-99 

n.s.

INVOC-INT-

NAR-DIS-

COR+DAT 

In nomine 

patris et filii 

et spiritus 

sancti 

Ego Fernandus Flandrie et Hainonie comes 

28189 1231-06-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

28190 1231-06-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

19039 1231-07-06 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-PL-

DAT 

Ferrandus Flandrie et Hainonie comes omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

27445 1231-08-29 

a.q.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-PL-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hannonie comes, et 

Iohanna, Flandrie et Hannonie comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27446 1231-08-29 INT-ADR-SAL-

DIS-DAT 

F<ernandus>, Flandrie et Hannonie comes receptoribus theolonii de 

Rupelmonde 

salutem et 

dilectionem 
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27021 1231-08-99 INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Arnulphus abbas et conuentus fratrum 
sancti Michaelis in Antwerpia 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

19079 1231-09-12 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
PL-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainoye comes omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

27574 1231-10-99 INT-ADR-NOT-

DIS-COR-DAT 

Nos, R[azo] de Gauera, R[ogerius] de 

Winghines, Walterus de Hola, magister 
Ghisellinus, Heinricus Ram, Geruasius 

Tobbin 

omnibus 

27573 1231-10-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainoie comes omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27572 1231-10-99 INT-ADR-NOT-

DIS-COR-DAT 

Ego, Willelmus de Oestkerka miles omnibus 

28192 1231-99-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 
Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

19221 1232-03-99 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-PL-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem in 
Domino 

28193 1232-04-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Johanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 
comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19295 1232-07-18 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Ego, IOHANNA, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

in Domino 

salutem 

21876 1232-07-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainoie comes uniuersis presentem paginam 

inspecturis 

salutem in 

Domino 
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19318 1232-08-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 
Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

25717 1232-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, comitissa, uxor eius 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27024 1232-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Ferrandus, Flandrie et Hainonie comes omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19326 1232-09-20 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

FERNANDUS, Flandrie et Hainonie comes, 

et IOHANNA, uxor eius, F<landrie> et 

H<annonie>, comitissa 

uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19342 1232-11-01 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Henricus, marchio Namurcensis et comes 

Vienne, et Margareta uxor eius, marchissa 

Namurcensis et comitissa Vienne 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

28204 1232-11-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainonie comes et 
Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

uniuersis presens scriptum 
uisuris 

salutem in 
Domino 

28205 1232-11-99 ADR-INT-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Petrus de Maisnillio Uniuersis presentes litteras 
inspecturis 

salutem in 
Domino 

19360 1232-12-04 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-PL-
DAT 

FERNANDUS, Flandrie et Hannonie 

Comes 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19365 1232-12-09 ADR-INT-SAL-

NOT-NAR-DIS-

DAT 

Iohanna, Flandrie et Haynonie comitissa, et 

Petrus de Collemedio, ecclesie Sancti 

Audomari prepositus 

Omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

31342 1232-12-31 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

PL-DAT 

F<errandus> Flandrie et Haynoie comes et 

Iohanna uxor eius Flandrie et Haynoie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19419 1233-01-21 
n.s.

INT-NOT-ADR-
DIS-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Haonie comitissa omnibus presentes litteras 
inspecturis 
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19422 1233-01-25 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-PL-

DAT 

Fernandus Flandrie et Hainoensis comes, 
et Iohanna uxor eius, Flandrie et 

Hainoensis comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

19460 1233-02-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-DAT 

Ferandus, Flandrie et Hanonie comes, et 

§Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hanonie
Comitissa

omnibus presentes literas 

inspecturis 

salutem 

28686 1233-02-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Fernandus, Flandrie et Hainoie comes omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

19459 1233-02-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

FERANUS comes Flandrensis et 

Hannoniensis et Ioanna uxor eius, 

Flandrensis et Hannoniensis comitissa 

omnibus presentibus litteras 

inspecturis 

salutem 

27108 1233-05-99 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-DAT 

I<ohanna>, Flandrie et Hainonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19563 1233-07-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

FERNANDUS, Flandrie et Hanonie comes, 

et IOHANNA, uxor eius, Flandrie et 
Hanonie comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19567 1233-07-99 

a.q.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS 

F<errandus> Dei gratia comes Flandrie et 

Hanonie 

amicis suis omnibus Balliuis 

Anglie et portuum maris 
custodibus 

salutem et sincere 

dilectionis 
plenitudinem 

19564 1233-07-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

FERNANDUS, Flandrie et Hanonie comes, 

et IOHANNA, uxor eius, Flandrie et 

Hanonie comitissa 

uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19679 1233-08-03 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

PL-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa, omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19579 1233-08-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Ioanna Flandriae et Hannoniae Comitissa omnibus praesentes Litteras 
inspecturis 

salutem 

27027 1233-08-99 NOT-ADR-DIS-

COR-DAT 
(notitia) 

uniuersi presentes litteras 

inspecturi 
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27026 1233-08-99 NOT-ADR-DIS-
COR-DAT 

(notitia) 

19604 1233-09-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Iohanna Flandriae et Hannoniae Comitissa omnibus praesentes Litteras 

inspecturis 

salutem 

19605 1233-09-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Iohanna Flandriae et Hannoniae Comitissa omnibus praesentes Litteras 

inspecturis 

salutem 

27028 1233-09-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19610 1233-10-01 INT-ADR-SAL-

NAR-NOT-DIS-

COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19611 1233-10-01 ADR-INT-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Willelmus, decanus, et capitulum beati 
Petri Insulensis 

Omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem in 
Domino 

sempiternam 

19620 1233-10-99 INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-DAT-

(SUBSCR) 

Ioanna Flandriae et Hannoniae comitissa omnibus praesentes litteras 
inspecturis 

salutem 

28294 1233-10-99 INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

28295 1233-11-12 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-PL-
DAT 

Iohanna Flandrie et Hainonie comitissa omnibus scabinis et uille de 

Mardic 

salutem et 

dilectionem 

19641 1233-11-99 INT-NOT-

(ADR)-NAR-
DIS-COR-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hanonie 

comitissa 

presentibus et futuris 
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25719 1233-11-99 INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Haenoie comitissa omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

19645 1233-11-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
DAT  

JOHANNA Flandrie et Hainonie comitissa Universis baillivis, 

prepositis, et omnibus suis 

salutem in 

Domino 

27029 1233-11-99 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-COR-
DAT 

Iohanna Flandrie et Haenoie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis  

salutem 

28297 1233-11-99 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-PL-

DAT  

Iohanna Flandrie et Haionie comitissa dilectis suis omnibus 

theloneariis, winagiariis, 

passagiariis, rotagiariis et 
ponderatoribus tam in 

nundinis quam extra in 

comitatu Flandrie et Haionie 
constitutis 

salutem et suam 

gratiam 

19640 1233-11-99 INT-NOT-

(ADR)-NAR-

DIS-SAN-COR-
DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Haionie comitissa uniuersis tam presentibus 

quam futuris 

19351 1233-11-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19657 1233-12-27 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

IOANNA Flandriae et Hannoniae 

Comitissa 

uniuersis praesentes Litteras 

inspecturis  

salutem in 

Domino 

19658 1233-12-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Johanna Flandriae et Hainoniae Comitissa omnibus praesentes Literas 

inspecturis 

salutem 

31629 1233-12-99 INT-ADR-SAL-
NAR-DIS-DAT  

Iohanna Flandrensis et Haynonnensis 
comitissa 

bailliuo suo qui nunc est, et 
omnibus bailliuis suis futuris 

de Grauelinghes 

salutem in 
Domino 
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28298 1233-12-99 INT-NOT-
(ADR)-NAR-

DIS-COR-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 
comitissa 

presentibus et futuris 

19671 1233-99-99 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-DAT 
(géén 

mandament) 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa dilectis amicis suis in Christo 

decano et capitulo Insulensi 

salutem et 

amorem 

19671 1233-99-99 INT-ADR-SAL-
NAR-DIS-DAT 

(géén 

mandament) 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa dilectis amicis suis in Christo 
decano et capitulo Insulensi 

salutem et 
amorem 

19689 1234-01-12 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

PL-DAT 

IOANNA, Flandriae et Hannoniae 
Comitissa 

omnibus praesentes Litteras 
inspecturis 

salutem 

19749 1234-03-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19787 1234-05-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem et 

dilectionem 

19788 1234-05-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Johanna, Flandrie et Hainoie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19791 1234-05-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

SAN-COR-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

19903 1234-06-11 
a.q.

INT-ADR-SAL-
NAR-NOT-DIS-

COR-DAT 

Iohanna Flandriae et Haynoniae Comitissa omnibus praesentes Litteras 
inspecturis 

salutem 

19831 1234-08-99 INT-NOT-
(ADR)-NAR-

DIS-COR-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hanonie 
comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 
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28210 1234-08-99 ADR-INT-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

W., diuina permissione abbas Beate Marie 
de Dulci Ualle totusque eiusdem loci 

conuentus 

Uniuersis presentes litteras 
inspecturis 

salutem in 
Domino 

19874 1234-11-27 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa dilecto et fideli seruienti suo 

Stassino, baliuo Gandensi 

salutem 

19873 1234-11-27 INT-ADR-SAL-

DIS-PL-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa dilectis et fidelibus suis 

domino Sigero de Moscra et 
magistro Iohanni de Marenis 

salutem et 

dilectionem 

19927 1235-01-19 

n.s.

INT-NOT-ADR-

NAR-DIS-COR-

DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

uniuersis presentes litteras 

inspecturis  

19942 1235-02-22 

n.s.

INT-ADR-SAL-

DIS-DAT  

Iohanna Comitissa Flandrie ac Haynonie dilectis ac fidelibus suis 

dominis de Robbais de 

Torcoieng de Bondues de 

Leers de Fleis et de 
Montuaus 

salutem 

19958 1235-02-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Iohanna Flandrie et Haynonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27033 1235-03-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27579 1235-03-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

PL-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27578 1235-03-99 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

20030 1235-05-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-GET-

COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem in 
Domino 
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31155 1235-05-99 INVOC-INT-
ADR-SAL-

NAR-DIS-COR-

DAT 

In nomine 
Domini, 

amen 

Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

20055 1235-06-99 INT-ADR-SAL-
NAR-DIS-DAT 

Iohanna Flandriae et Haynoniae Comitissa dilectis amicis suis decano et 
capitulo sanctae Pharaildis 

in Gandauo 

salutem et 
amorem 

31512 1235-07-05 INT-ADR-SAL-
NAR-DIS-DAT 

Iohanna Flandrie et Haynoie comitissa dilectis suis scabinis 
Brugensibus 

in Domino 
salutem 

31513 1235-07-25 INT-ADR-SAL-

DIS-PL-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa dilecto et fideli suo domino 

Hugoni, balliuo Yprensi 

salutem et 

dilectionem 

20111 1235-09-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Iohanna, Flandrensis et Haynoniensis 
comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

27034 1235-10-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis  

salutem 

28213 1235-11-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

20150 1235-11-99 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-COR-

DAT 

Iohanna Flandriae et Hainoniae Comitissa omnibus praesentes litteras 

inspecturis 

salutem 

20163 1235-12-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

DAT 

Iohanna, Flandrie et Haynonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

20212 1236-01-99 
n.s.

INT-NOT-
(ADR)-NAR-

DIS-SAN-PL-

DAT 

Ego Iohanna Flandrie et Hainonie 
comitissa  

omnibus presentibus ac 
futuris 
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20221 1236-02-10 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

SAN-COR-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 
comitissa 

omnibus tam presentibus 
quam futuris, presentes 

litteras inspecturis 

salutem in 
Domino 

20225 1236-02-21 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-PL-DAT 

Iohanna, Flandriae et Hannoniae comitissa uniuersis praesentes litteras 

inspecturis 

salutem 

20285 1236-04-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

IOHANNA, Flandrie et Hainonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

20284 1236-04-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Haynoie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

28218 1236-05-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

28219 1236-05-99 INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

20307 1236-05-99 INT-ADR-SAL-
DIS-DAT  

IOHANNA Flandrie et Hainoie comitissa dilecto suo Lamberto, balliuo 
Furnensi  

salutem 

20347 1236-07-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa, omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

28220 1236-09-99 INT-NOT-

(ADR)-NAR-

DIS-COR-DAT 

Ego Iohanna, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

uniuersis 

20386 1236-10-99 INT-ADR-SAL-
DIS-DAT  

Iohanna Flandrie et Haynonie comitissa dilecte in Christo abbatisse 
de Portu Beate Marie 

Gandensi 

salutem et 
amorem 

28222 1236-12-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Haionie comitissa omnibus presentibus et 

futuris 

salutem 
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27035 1237-01-04 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-DAT  

Iohanna, Flandrie et Hainonie comitissa dilectis suis omnibus 
hominibus, quibus presens 

scriptum uidere uel audire 

contigerit 

salutem 

20477 1237-02-99 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Johanna, Flandrie et Hainonie comitissa uniuersis tam presentibus 
quam futuris 

salutem 

27036 1237-05-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Iohanna, Flandrie et Hanonie comitissa uniuersis presens scriptum 
inspecturis 

salutem 

20537 1237-05-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Haynonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

imperpetuum 

20602 1237-07-12 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa uniuersis ad quos presentes 

littere peruenerint 

salutem 

20636 1237-09-01 INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

SAN-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hanonie comitissa omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

31538 1237-10-99 INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa uniuersis presentem paginam 
inspecturis 

salutem in 
Domino 

31540 1237-12-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Thomas, Flandrie et Hainoie comes uniuersis <presentem> 

paginam inspecturis 

salutem in 

Domino 

28228 1238-01-99 

n.s.

INT-NOT-

(ADR)-DIS-

SAN-COR-DAT 

Ego Iohanna, comitissa Flandrie et 

Hayonie 

omnibus presentibus et 

futuris presentes litteras 

inspecturis 

20768 1238-01-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

DIS-SAN-COR-

PL-DAT 

THOMAS Flandrie et Hainonie comes, et 

Johana uxor ejus Flandrie et Hainonie 

comitissa 

dillectis et fidelibus suis 

scabinis totique communitati 

ville Insulensis 

salutem et 

dillectionem 
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20921 1238-04-30 
a.q.

INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-DAT 

Thomas comes Flandrie et Hainonie et 
Iohanna uxor sua Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

20985 1238-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

F<ranco>, Brugensis prepositus et 

Flandrie cancellarius 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

20989 1238-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Ego Thomas, Flandrie et Hainonie comes, 

et ego Iohanna, uxor eius, comitissa 

omnibus tam presentibus 

quam futuris, presens 
scriptum inspecturis 

salutem in 

Domino 

27039 1238-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Thomas, Flandrie et Hainonie comes et 

Iohanna comitissa, uxor eius 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

26864 1238-08-99 INT-ADR-SAL-

DIS-DAT 

Thomas Flandrie et Hanonie comes Renerio mensurario salutem 

31335 1238-09-17 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Thomas Flandrie et Hannonie comes et 

Iohanna uxor eius Flandrie et Hannonie 
comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis  

salutem 

31336 1238-09-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Thomas Flandrie et Hannonie comes et 

Iohanna uxor eius comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

21004 1238-09-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Thomas, Flandrie et Hanonie comes, et 

Iohanna, uxor ipsius 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

21012 1238-10-25 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-SAN-

PL-DAT 

Thomas Flandrie et Hainonie comes dilectis suis scabinis et 

balliuo de Dam 

salutem et 

dilectionem 

21089 1239-01-18 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Thomas, Flandrie et Haynonie comes, et 
Iohanna, Flandrie et Haynonie comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem in 
Domino 

31330 1239-03-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Ioanna Flandrie et Hannonie Comitissa et 

Elizabeth Domina de Bevra et Dixmude 
castellana 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 
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21191 1239-06-04 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-DAT 

Thomas, Flandrie et Hainonie comes, et 
Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

21198 1239-06-17 INT-ADR-SAL-

DIS-DAT 

Thomas Flandrie et Hainonie comes dilecto suo balliuo Gandensi salutem et 

sincarem $sic 
dilectionem 

21214 1239-06-99 INT-ADR-SAL-

DIS-DAT 

Thomas, Flandrie et Hainoie comes dilecto suo balliuo Furnensi salutem 

21238 1239-07-99 ADR-INT-SAL-

NAR-DIS-COR-

DAT 

Thomas, Flandrie et Haynoie comes, et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Haynoie 

comitissa 

Uniuersi Christi fidelibus salutem in 

Domino 

27043 1239-08-09 ADR-INT-SAL-
NAR-DIS-DAT 

Thomas, Flandrie et Haynonie comes Uenerabilibus patribus in 
Christo karissimis domino 

Cisterciensis abbati 

ceterisque coabbatibus et 

diffinitoribus capituli 
generalis 

salutem et 
amorem 

27583 1239-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Thomas, Flandrie et Haynoie comes, et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Haynoie 
comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

21260 1239-09-20 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Iohanna, Flandrie et Haynonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

27584 1239-10-09 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-DAT 

Thomas, Flandrie et Haynoie comes uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

21275 1239-10-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Th<omas>, Flandrie et Hainoie comes, et 

I<ohanna>, uxor ipsius, comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis  

salutem 

21282 1239-11-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Thomas, Flandrie et Dampetre comes, et 

Iohanna, uxor ipsius, comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 
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27130 1239-12-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Th<omas>, Flandrie et Hainoniae comes, 
et Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

27585 1240-02-29 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-DAT 

Thomas, Flandrie et Haynoie comes omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27586 1240-02-29 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Thomas, Flandrie et Hanoie comes, et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hanoie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27045 1240-03-99 

n.s.

INT-NOT-

(ADR)-DIS-

COR-DAT 

Ego Thomas, Flandrie et Haynoie comes, et 

ego Iohanna, uxor eius, Flandrie et 

Haynoie comitissa 

tam presentibus quam futuris 

21383 1240-04-99 DIS-COR-DAT 

21440 1240-07-99 INVOC-(DAT)-

DIS 

In nomine 

Patris et 

Filii et 

Spiritus 
Sancti. 

Amen. 

27648 1240-07-99 INVOC-(DAT)-
DIS 

In nomine 
Patris et 

Filii et 

Spiritus 

Sancti, 
Amen. 

27649 1240-07-99 INVOC-(DAT)-

DIS 

In nomine 

Patris et 
Filii et 

Spiritus 

Sancti, 

Amen. 
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28235 1240-10-11 INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-PL-DAT 

Thomas, Flandrie et Hainonie comes, et 
Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

22526 1240-99-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Margareta, Flandrie et Haynoie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27589 1241-01-19 

n.s.

INT-ADR-SAL-

DIS-PL-DAT  

Iohanna Flandrie et Haynoie comitissa dilectis fidelibus suis Bloc et 

Elye 

salutem et 

dilectionem 

21403 1241-01-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Arnulphus Dominus de Audenarde, Raso de 

Gauere, Wilhelmus de Bethuna, Dominus 

de Meulenbeka, Egidius de Barbachten 

<sic Barbenchon?>, Balduinus de Balliolo, 
Egidius, Canonicus Brugensis 

uniuersis praesentes literas 

inspecturis  

salutem 

21561 1241-01-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-PL-DAT 

THOMAS, Flandrie et Haynonie comes, et 

IOHANNA, eius uxor, Flandrie et 

Haiinonie $sic comitissa 

uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

21559 1241-01-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Thomas, comes, et Iohanna, uxor eius, 

comitissa Flandrie et Hannonie 

uniuersis presentem 

<paginam> inspecturis 

in Domino 

salutem 

27592 1241-03-14 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Thomas, Flandrie et Haynoie comes, et 

Iohanna, Flandrie et Haynoie comitissa, 

uxor eius, 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

21739 1241-03-17 
n.s.

INT-ADR-SAL-
DIS-PL-DAT 

Thomas, Flandrie et Hainonie comes Reinero, balliuo Brugensi salutem 

21588 1241-03-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Raso, dominus de Gauera, Flandrie 

buticularius, et Alardus de Huela, dictus 

Busere 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

21797 1241-04-05 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-SAN-

PL-DAT 

Ioanna Flandriae et Haynoniae Comitissa omnibus Balliuis et 

Subballiuis et Scabinis 

Flandriae 

salutem et 

dilectionem 
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21607 1241-04-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-

[COR-DAT] 

THOMAS, Flandrie et Hainonie comes et 
IOHANNA, Flandrie comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem in domino 

21611 1241-04-99 INT-ADR-SAL-

DIS-PL-DAT  

Iohanna Flandrie et Hanonie comitissa baliuis et scabinis officii et 

uille Brugensis Furnensis, 
Novoportus et aliis terre sue 

baliuis et scabinis  

salutem et 

dilectionem 

21608 1241-04-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Nos, THOMAS, comes, et IOHANNA, uxor 
nostra comitissa $Frandriae $sic Flandriae 

et Haynoniae 

omnibus praesentes litteras 
inspecturis 

salutem in 
Domino 

27047 1241-05-08 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-SAN-
DAT 

Thomas, Flandrie et Hannonie comes dilecto et fideli suo balliuo 

Brugensi  

salutem 

21630 1241-05-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

THOMAS, Flandrie et Haynonie comes, et 

IOHANNA, eius uxor, Flandrie et 

Haiinonie $sic comitissa 

uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

21631 1241-05-99 ADR-INT-SAL-

NOT-NAR-DIS-

DAT-DIS 

Egidius sancti Donatiani in Brugis, 

Iohannes de Lens et Nicolaus de Brugis, 

Tornacenses canonici 

Uniuersis praesentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27049 1241-06-11 INT-ADR-SAL-

DIS-PL-DAT  

Iohanna Flandrie et Hannonie comitissa Reinero, balliuo Brugensi salutem et 

dilectionem 

27050 1241-06-29 INT-ADR-SAL-

DIS-PL-DAT 

Thomas, Flandrie et Hainonie comes dilecto suo Reinero, balliuo 

Brugensi 

salutem 

21650 1241-06-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Thomas, Flandrie et Haynonie comes et 

IHOANNA, uxor eius, Flandrie et Haynonie 

comitissa 

uniuersis presentes litteras 

uisuris  

in Domino 

salutem 

21651 1241-06-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Thomas, Flandriae et Hainoniae Comes, et 
Iohanna uxor eius, Flandriae et Hainoniae 

Comitissa 

omnibus praesentes litteras 
inspecturis 

salutem 
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21652 1241-06-99 INVOC-INT-
DIS-COR-DAT 

In nomine 
Patris et 

Filii et 

Spiritus 
sancti. 

Amen. 

Ego Thomas Flandriae et Hainoniae 
comes, et Iohanna Uxor mea Flandriae et 

Hainoniae comitissa 

27051 1241-06-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
SAN-COR-DAT 

Thomas, Flandrie et Hannonie comes, et 

Iohanna, uxor mea, comitissa 

uniuersis tam presentibus 

quam futuris presentem 
cartam uisuris 

salutem in 

Domino 

21660 1241-07-01 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

PL-DAT 

THOMAS, Flandrie et Hainonie comes uniuersi presentes litteras 

inspecturis 

Salutem 

21676 1241-07-99 ADR-INT-SAL-

NAR-DIS-COR-

DAT 

Fulco de Gandauo, canonicus Insulensis, 

Nicholaus de Brugis, canonicus 

Tornacensis, et Daniel de Ronneke 

Uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

in Domino 

salutem 

21690 1241-08-14 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-DAT 

Thomas Flandrie et Hannonie Comes Uniuersis presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

21693 1241-08-20 INT-ADR-SAL-

DIS-DAT 

I<ohanna> Flandrie et Hannonie 

Comitissa 

dilectis suis W<illelmi> 

fratri de Boudelo, et dicto 
Blooc Balliuo suo Gandensi 

21706 1241-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

PL-DAT 

Thomas, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

21634 1241-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-SAN-

COR-PL-DAT 

Thomas Flandrie et Haynonie comes et 

Iohanna uxor eius Flandrie et Haynonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

21716 1241-09-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

THOMAS, Flandrie et Hainonie comes et 
IOHANNA, Flandrie et Hainonie comitissa 

uniuersis presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

29389 1241-09-99 INT-NOT-
(ADR)-DIS-

COR-DAT 

Nos Thomas comes et Iohanna uxor nostra, 
comitissa Flandrie et Haynonie 

uniuersis presentes litteras 
inspecturis 
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21723 1241-11)99 INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Alfonsus, filius illustris regis Portugalie, 
comes Bolonie 

omnibus ad quos littere 
presentes peruenerint 

salutem 

21724 1241-11-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Thomas comes et Iohanna uxor eius 

comitissa Flandriae 

omnibus ad quos littere 

presentes peruenerint 

salutem 

21734 1241-12-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
SAN-COR-DAT 

Thomas Flandrie et Hannonie Comes, et 

Iohanna uxor sua Flandrie et Hannonie 
Comitissa  

uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

21750 1242-01-17 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-PL-

DAT 

Thomas, Flandrie et Hainonie comes uniuersis balliuis suis per 

Flandriam constitutis 

salutem et 

dilectionem 

27558 1242-02-26 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-PL-

DAT 

Ioanna Flandrie et Hanonie comitissa fideli suo Reinero baliuo 

Brugensi  

salutem 

30650 1242-02-99 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Thomas Flandrie et Hannonie Comes et 
Iohanna uxor eius Flandrie et Hannonie 

Comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem in 
Domino 

21768 1242-02-99 
n.s.

INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

PL-DAT 

Thomas, Flandrie et Haynonie comes et 
Iohanna, uxor eius, Flandrie et Haynonie 

comitissa 

universis presentes litteras 
inspecturis  

salutem 

21771 1242-02-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Thomas, Flandrie et Haynonie comes, et 

Iohanna, uxor nostra, comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

31575 1242-03-99 

n.s.

ADR-INT-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Thomas, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna uxor eius, Flandrie et Hainonie 

comitissa 

Uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

25749 1242-04-19 

a.q.

INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-COR-

DAT 

Iohanna, Flandrie et Haynonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

21825 1242-05-14 INT-ADR-SAL-
DIS-PL-DAT 

Iohanna Flandriae et Hannoniae Comitissa dilectis suis Scabinis Gandae salutem et 
dilectionem 
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27053 1242-06-02 INT-ADR-SAL-
DIS-PL-DAT 

Iohanna Flandrie et Hanonie comitissa dilectis in Christo sororibus 
hospitalis de Audenardo 

salutem et 
dilectionem 

21859 1242-06-99 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-COR-

DAT 

Iohanna, Flandrie et Haynonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

21881 1242-08-05 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Th<omas>, Flandrie et Haonie comes omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

21889 1242-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

SAN-COR-DAT 

Thomas comes et Iohanna, comitissa 

Flandrie et Haenonie 

uniuersis presentem paginam 

uisuris uel audituris 

salutem in 

Domino 

sempiternam 

21897 1242-08-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT (vidimus) 

Iohanna Flandrie et Haynonie comitissa omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

27064 1242-09-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-SAN-
COR-DAT 

Thomas, Flandrie et Hainonie comes et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainonie 
comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

21926 1242-11-03 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Thomas, Flandrie et Hannonie comes, et 

Iohanna, uxor eius, comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

27139 1242-11-99 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-DAT 

Johanna Flandrie et Hainonie comitissa dilectis suis abbatisse et 

conuentui de Portu beate 

Marie Gandensis 

salutem et 

amorem 

21943 1242-12-01 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-DAT 

Thomas Flandrie et Hainonie comes uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

21966 1242-99-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-PL-
DAT 

THOMAS Flandriae et Hainoniae Comes, 

et IOANNA Uxor eius Comitissa 

uniuersis praesentes Litteras 

inspecturis 

salutem 

21975 1242-99-99 INVOC-INT-

DIS-COR-DAT 

In nomine 

Patris et filii 

et spiritus 
sancti. Amen 

Ego Thomas Flandriae et Hannoniae comes 

et Iohanna uxor mea Flandriae et 

Hannoniae comitissa 
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27353 1243-05-18 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-PL-

DAT 

Iohanna, Flandrie et Haynonie comitissa uniuersis presentes litteras 
uisuris  

salutem et 
dilectionem 

22056 1243-05-20 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-SAN-
COR-DAT 

Thomas Flandrie et Hainoie comes, et 

Iohanna, uxor eius, Flandrie et Hainoie 
comitissa 

uniuersis tam presentibus 

quam futuris, presentes 
litteras inspecturis 

salutem 

22062 1243-05-99 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-DAT  

IOANNA Flandriae et Hainoniae Comitissa uniuersis Bailliuiis, 

Praepositis, Hominibus suis 

salutem in 

Domino 

22066 1243-05-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-

DAT 

Iohanna, Flandrie et Haonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

22065 1243-05-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Margareta de Dampetra uniuersis presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

27056 1243-07-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

Iohanna, Flandrie et Hayonie comitissa omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

22138 1243-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-COR-
DAT 

J<ohanna> Flandriae et Hanoniae 

Comitissa 

uniuersis praesentes Litteras 

inspecturis 

rei gestae 

noticiam cum 
salute 

22145 1243-08-99 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-SAN-

DAT 

Iohanna Flandria et Hannonie comitissa uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

22165 1243-10-21 INT-ADR-SAL-

DIS-DAT  

Iohanna Flandrie et Haynonie comitissa dilecto clerico suo, magistro 

Henrico de Badelinghem, 

canonico Tornacensi 

salutem 

27355 1243-11-99 INT-ADR-SAL-
NOT-DIS-COR-

DAT 

Thomas, Flandriae et Hannoniae comes, et 
Iohanna uxor eius, Flandriae et Hannoniae 

comitissa 

omnibus praesentes litteras 
inspecturis 

salutem 

27141 1243-99-99 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-DAT 

I<ohanna>, Flandrie et Haynonie 

comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 
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22227 1244-01-06 
n.s.

INT-NOT-ADR-
NAR-DIS-COR-

DAT 

Ego Thomas, Flandrie et Hainoie comes omnibus tam futuris quam 
presentibus 

22242 1244-01-99 

n.s.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

THOMAS, Flandrie et Hannonie Comes et 

IOHANNA uxor eius, Comitissa 

Uniuersis presentes litteras 

inspecturis  

salutem 

27057 1244-04-02 

a.q.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-
COR-DAT 

Thomas, Flandrie et Haynonie comes, et 

Iohanna, uxor ipsius 

uniuersis presentes litteras 

inspecturis  

salutem 

22382 1244-06-30 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-DAT 

Th<omas>, Flandriae et Hainoniae comes omnibus fidelibus suis ad 

quos litteras peruenerint 

salutem 

22384 1244-06-99 INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

SAN-COR-DAT 

Thomas, Flandrie et Haynoie comes, et 
Iohanna uxor ipsius, comitissa 

omnibus presentes litteras 
inspecturis 

salutem 

28251 1244-06-99 INT-ADR-SAL-

NAR-DIS-COR-
DAT 

Thomas, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, eius uxor, Flandrie et Hainonie 
comitissa 

uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem in 

Domino 

22450 1244-09-07 INT-ADR-SAL-

NOT-DIS-PL-
DAT 

IOHANNA, Flandrie et Hanonie comitissa uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

28255 1244-11-99 INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Thomas, Flandrie et Hainonie comes, et 

Iohanna, uxor ipsius, comitissa 

omnibus presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

22194 1244-12-04 

a.q.

INT-ADR-SAL-

NOT-NAR-DIS-

COR-DAT 

Thomas, comes, et Iohanna, eius uxor, 

comitissa Flandrie et Hainonie 

uniuersis presentes litteras 

inspecturis 

salutem 

28256 1244-12-04 
a.q.

INT-ADR-SAL-
NOT-NAR-DIS-

SAN-COR-DAT 

Thomas, Flandrie et Hainonie comes, et 
Iohanna, comitissa, uxor eius 

uniuersis presentes litteras 
inspecturis 

salutem 
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Datatio 

3398 1192-99-99 notum facio Ne ergo que pie gesta sunt et 
salubriter ordinata ab hiis 
qui quam funestum sit 
ecclesiasticam impedire 
ordinationem in salutis sue 
dispendium non attendunt 
futuris temporibus 
attemptari ualeant uel 
infringi memoratam 
prebendarum tam factam 
quam faciendam 
institutionem necnon et 
prefatam circa residentes et 
foraneos superstites et 
defunctos canonicos 
ordinationem et propositum 
donationis faciende  

modum et tenorem 
presentis scripti pagina 
communiui et sigilli mei 
appensione ac testium 
subscriptione roboraui.  

testium 
subscriptione 

Actum anno uerbi  incarnati M-
o C-o XC-o_II-o. Celestino papa 
presidente Henrico  imperante 
Philippo uero regnante 
Willelmo Remensi ecclesie 
Johanne Cameracensi 
presidentibus. anno 
dominationis mee in Hainonia- 
XXII-o in Namuco III-to in
Flandria II-o.
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2181 1192-99-99 eapropter 
uniuersorum 
christi fidelium 
tam presentium 
quam futurorum 
memorie 
necessarium duxi 
committendum 

ut autem hec caritatiua 
concessio tam a me quam a 
meis successoribus rata 
obseruetur  

presenti scripto sigilli 
mei appositione roborato 
commendari et 
subscriptis testibus uolui 
confirmari.  

subscriptis 
testibus 

Actum per manum Gilleberti 
sepe dicti in Hainoia et in 
Namuco cancellarii anno 
dominice incarnationis M-o c-o 
lxxxx-o secundo dominationis
ipsius comitis in Hainoia XX-o
primo in Namuco quarto in
Flandria secundo Celestino
sancte Romane et uniuersalis
ecclesie pontificatum obtinente
Henrico sexto gloriosissimo
imperatore Romanis et
Theutonicis imperante Philippo
illustri rege Francos regente
Lothario electo Leodiensi
ecclesie Johanne episcopo
Cameracensi ecclesie
presidentibus.

3048 1194-06-99 notum facio Ut autem ratum duret hoc 
institutum et permaneat 
inconuulsum,  

presentem hanc paginam 
cyrographizatam 
cyrographo bipertito 
sigillorum nostrorum 
appensione parte mea 
sigillo ecclesie signata 
parte uero ecclesie 
sigillo meo munita 
communi confirmauimus 
assensu sub testimonio 
hominum meorum. 

sub testimonio 
hominum 
meorum 

Datum per manum Ludouici 
notarii mei, actum anno 
dominationis mee in Flandria 
III-o in Namuco IIII-o in
Hainoia XX-o III-o dominice
incarnationis M-o C-o
nonagesimo quarto mense iunio
Philippo Francorum rege
regnante in Francia Henrico
Romanorum imperatore
imperante.
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2193 1196-02-99 
n.s.

discretioni 
dignum duxi 
significare 

Ego uero eadem approbans 
rata uolo a me et a meis 
successoribus obseruari que 
quidem scripto et sigillo meo 
eidem ecclesie confirmaui 
cum testium subnotatione. 
(…) ;  

ego uero hec omnia 
approbans a me et a meis 
successoribus rata uolo 
obseruari que quidem 
scripti annotatione et 
sigilli mei appositione et 
testium subscriptione 
confirmari decreui. 

testium 
subscriptione 

Actum mense februario anno 
dominice incarnationis M-o c-o 
lxxxxx-o v-o. 

2192 1196-02-99 
n.s.

discretioni 
dignum duxi 
significare 

Ego uero hec approbans a 
me et a meis successoribus 
rata uolo obseruari eadem 
que sigilli mei appositione et 
testium subscriptione 
confirmaui. 

 
Actum mense februario anno 
dominice incarnationis M-o c-o 
lxxxx-o v-o.

2194 1196-02-99 
n.s.

discretioni 
dignum duxi 
significare; 
sciendum itaque 

Ego uero factis patris mei 
omnibus prelibatis gratum 
ac benignum prebens 
assensum ea rata obseruari 
eadem que Montensi 
ecclesie quam pre ceteris 
diligere teneor et 
conseruare scripti 
annotatione et sigilli mei 
appositione et testium 
subscriptione confirmari 
decreui. 

Actum mense februario anno 
dominice incarnationis M-o c-o 
lxxxx-o v-o.

3053 1196-03-99 notum fieri uolo Ut autem hec rata habeantur 
et inconcussa plenius 
conseruentur  

scripti annotatione et 
sigilli mei appositione ac 
testium subscriptione de 
Johannis laudamento et 
fidelium meorum consilio 
ea confirmari decreui. 

testium 
subscriptione 

Actum in castro Montensi mense 
martio anno dominice 
incarnationis M-o C-o LXXXX-o 
sexto. 
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2829 1196-05-99 notum fieri uolo Quod ut stabile permaneat 
et ratum in posterum 

presentem super hoc 
ecclesie predicte contuli 
paginam sigilli mei 
appensione munitam. 

Actum per consensum karissime 
uxoris mee Marie anno 
dominice incarnationis 
millesimo centesimo 
nonagesimo sexto mense maio. 

7706 1196-08-09 notum fieri uolo et tam donationem quam 
scolarum et prebende 
institutionem sigilli mei 
auctoritate confirmaui. 

Actum apud Albam Marlam 
anno dominice incarnationis M-
o C-o XC-o sexto V-o idus 
augusti. 

5006 1196-99-99 Hec quidem omnia ne quis 
ea in posterum infringere 
attemptet  

scripti annotatione et 
sigilli mei appositione 
confirmari uolui.  

Actum anno dominice 
incarnationis M-o C-o LXXXX-o 
VI-o.

2195 1196-99-99 Hec quidem omnia Mauricio 
aduocato et Henrico uillico 
iamdictis approbantibus ne 
quis ea in posterum 
infringere attemptet,  

scripti annotatione et 
sigilli mei appositione 
confirmari uolui.  

Actum anno dominice 
incarnationis M-o c-o lxxxx-o 
sexto. 

3052 1196-99-99 notum fieri uolo Ut autem hec omnia 
luminaria ab uniuersis 
ecclesie custodibus sicut 
predictum est compleantur 
in perpetuum et tam a me 
quam a meis successoribus 
rata obseruentur et inuiolata 
presentis scripti annotatione 
et sigilli mei appositione 
cum sigillo ipsius ecclesie ea 
roborari  decreui.  

Actum dominice incarnationis 
M-o C-o LXXXX-o VI-o.
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2801 1196-99-99 notum fieri uolo Et quia hec omnia benefacta 
in mea curia sollempniter 
celebrata sunt et plenius 
recognita et approbata ego 
qui ecclesias et eorum bona 
in omni honore et quiete 
teneor defensare ne ecclesia 
Camberonensis aliquam 
super his in posterum 
patiatur calumpniam uel 
detrimentum  

scripto ea commendari et 
sigilli mei munimine 
roborari decreui. 

Actum anno dominice 
incarnationis M-o C-o XC-o VI-
o. 

7461 1197-11-99 
approx. 

noueritis 
 

geen 

2938 1197-99-99 Ut autem hec omnia 
conscripta rata 
conseruentur et inuiolata 

scripti presentis 
annotatione et sigilli mei 
appositione et testium 
subscriptione meorum 
fidelium ea roborari 
decreui.  

testium 
subscriptione 
meorum fidelium 

Actum anno uerbi incarnati M-o 
C-o LXXXXVII-o.

2793 1198-11-06 notum fieri cupio Quod ut maiorem obtineat 
firmitatem 

sigilli mei appositione et 
testium subscriptione 
presentium roboraui. 

testium 
subscriptione 

Actum apud Runcheriam anno 
ab incarnatione domini M-o C-o 
LXXXX-o VIII-o octauo idus
nouembris.
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3060 1198-99-99 Ut autem huius legitimum 
elemosine beneficium tam a 
me quam a meis 
successoribus ratum 
habeatur et inuiolatum 
obseruetur et omnium 
supradictorum ordinatio et 
institutio a sepedicta 
ecclesia firmitate perpetua 
conseruetur  

illesa scripti annotatione 
et sigilli mei appositione 
et testium uirorum 
nobilium qui hiis 
omnibus interfuerunt 
subscriptione plenius 
confirmari uolui. 

testium uirorum 
nobilium qui hiis 
omnibus 
interfuerunt 
subscriptione 

Actum anno uerbi incarnati M-o 
C-o LXXXX-o VIII-o patre
sanctissimo Innocentio papa
sancte Romane et uniuersalis
ecclesie pontificatum regente
Willemo archiepiscopo
Remensem ecclesiam
gubernante Hugone
Cameracensi electo ipsi ecclesie
presidente Otone uiro
nobilissimo milite strenuissimo
duce Aquitanie Henrici
quondam Saxonum ducis filio et
Philippo duce Sueuie Frederici
quondam Romanorum
imperatoris filio pro regno
Theutonico et imperio Romano
litigantibus Philippo rege
Francos regente Ricardo rege in
Anglia regnante et eodem in
Normannia et Aquitania et
Andegauia dominante dum
sancta ciuitas Jherusalem ab
inimicis christiane fidei
occupata detineretur.

3063 1198-99-99 
approx. 

omnibus notum 
fieri uolo 

 

7559 1198-99-99 notum fieri uolui Actum Binchii anno millesimo 
centesimo nonagesimo octauo. 
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2939 1198-99-99 Ut autem hec rata habeantur 
et inuiolata permaneant et 
ecclesia super his tranquilla 
et firma perpetua que 
gaudeat possessione  

scripti annotatione et 
sigilli mei munimine ea 
roborare cum testium 
subscriptione decreui. 

testium 
subscriptione 

Actum anno dominice 
incarnationis M-o C-o 
nonagesimo octauo. 

2196 1199-99-99 notum fieri uolo Ut autem hec terrarum 
satisdictarum libertas tam a 
me quam a meis 
successoribus rata 
conseruetur et inuiolata 
presentis scripti annotatione 
et sigilli mei munimine 
conseruari decreui. 

Actum anno uerbi incarnati M-o 
c-o lxxxx-o nono.

5470 1201-02-99 
n.s.

Ego autem ad petitionem 
sepedicte Montensis ecclesie 
et sepenominati Radulfi 
uillici sui fidelis mei hec 
omnia ad perpetuam 
memoriam et firmam 
conseruationem ne quis hec 
audeat infringere  

scripti presentis 
annotatione et sigilli mei 
appositione tamquam 
obses utrinque 
confirmari decreui.  

Actum anno uerbi incarnati M-o 
CC-o mense februario.;
Confirmatum sollempniter
Montibus in castro.

13140 1201-05-07 notum facio Ne quis autem in posterum 
Widrici heres uel successor, 
uel quilibet homo in 
huiusmodi audeat 
reclamare,  

sigilli mei appositione 
cum sigillo dilecte 
coniugis mee Marie 
Flandrie et Hainoie 
comitisse, eadem 
confirmari decreui.  

Actum anno Uerbi incarnati M-
o CC-o primo, mense maio, 
feria secunda infra octauas 
Ascensionis Domini. 

24728 1201-99-99 Ut autem hoc ratum 
habeatur et inviolatum 
observetur  

scripto et sigillo meo 
confirmari decrevi. 

Actum anno Verbi incarnati 
millesimo ducentesimo primo. 
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13086 1201-99-99 Ut autem hoc ratum 
habeatur et inviolatum 
observetur,  

scripti annotatione et 
sigilli mei munimine cum 
testium subscriptione 
roborari decrevi. 

testium 
subscriptione 

Actum anno Uerbi incarnati M-
o CC-o I-o. 

13098 1201-99-99 Ut autem hec omnia tam a 
me quam a meis 
successoribus et ab ecclesia 
Sancte Waldedrudis rata 
habeantur et illibata 
obseruentur,  

scripto, sigilloque meo 
cum sigillo beate 
Waldedrudis ea roborari 
decreui. Cuius equidem 
scripti partem sigillo 
meo confirmatam 
Montensi ecclesie 
habendam concessi; 
aliam uero scripti partem 
sigillo Sancte 
Waldedrudis signatam, 
michi, meisque 
successoribus reseruaui. 

Actum Montibus, in thesauraria 
Sancte Waldedrudis, anno Uerbi 
incarnati millesimo ducentesimo 
primo. 
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27473 1201-99-99  (...) concessi et legitima 
sanctione confirmaui ad 
perpetuam memoriam et 
inuiolabilem obseruationem, 
terram quam ipsius ecclesie 
domine canonice, Maria 
scilicet et Berta sorores, in 
Cheviaco sibimet 
acquisierant, que quidem 
terra ab ipsa ecclesia 
tenebatur et de Camberil 
dicebatur, ad donationem et 
peticionem ipsarum Marie 
scilicet et Berte eidem 
ecclesie confirmaui, tam ore 
proprio quam scripto et 
sigillo meo, statuens et 
sancciens ut illius terre 
Montensis ecclesia perpetua 
dominatione et proprietate 
gaudeat cum tranquilla 
possessione.  

Actum Montibus in thesauraria 
Sancte Waldedrudis, anno Uerbi 
incarnati millesimo ducentesimo 
primo. 

13180 1202-03-11 
n.s.

Ut autem hec conserventur 
illibata, 

scripto et sigillo meo 
confirmari decrevi. 

Actum apud Buxeriam, mense 
martio, vigilas Sancti Gregorii, 
anno Uerbi incarnati  M-o CC-o 
primo. 

13181 1202-03-12 notum facio Ut autem huius elemosine 
solemnis donatio stabilis in 
perpetuum permaneat et 
inconvulsa,  

presentem super hoc 
ecclesie Sancti Ursmari 
contuli paginam sigilli 
mei appensione munitam 
et testium subscriptione 
roboratam. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
II-o, mense martio.
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24727 1202-03-12 
n.s.

notum facio Ut autem hec omnia 
utriusque perpetua 
stabilitate conserventur rata 
et inviolata, ad petitionem 
dominorum et fratrum 
Hospitalis, apud Idam et 
eius heredes me obsidem 
perpetuum constitui et ad 
petitionem Ide et filiorum 
suorum et aliorum 
predictorum, Alardi scilicet 
et Hospitalis et Ysaac, apud 
Hospitale me obsidem 
perpetuum constitui,  

eaque scripti 
cyrographizati 
annotatione et sigilli mei 
appositione et testium 
subscriptione confirmari 
decrevi. 

testium 
subscriptione 

Actum Montibus, die festo sancti 
Gregorii, mense martio, anno 
Verbi incarnati millesimo 
ducentesimo primo. 

27627 1202-03-99 notum fieri uolo Ut autem huiusmodi 
elemosine solempnis donatio 
stabilis imperpetuum 
permaneat et inconvulsa 

presentem super hoc 
ecclesie Sancti Petri 
contuli paginam sigilli 
mei appensione munitam 
et testium|subscriptione 
roboratam 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo secundo, mense 
marcio. 

13192 1202-03-99 notum fieri uolo Hoc autem ut ratum 
perduret et firmum 
observetur,  

praesentem paginam 
concessionis huius 
karactere conscripto et 
sigilli mei appensione 
roborari decrevi.  

Actum anno Verbi incarnati 
millesimo ducentesimo secundo, 
mense martio. 

13231 1202-04-14 
a.q.

Noverit 
universitas vestra 

Ad confirmandum igitur 
huius carte tenorem  

sigillo meo eam muniri et 
testium idoneorum qui 
his agendis interfuerunt 
subscriptis nominibus 
roborari feci 

Actum publice apud 
Valencianas, oppidum meum, 
anno Verbi incarnati M-o CC-o 
I-o.
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13210 1202-04-14 
a.q.

notum fieri uolo Ut autem huius elemosine 
donatio stabilis in 
perpetuum permaneat et 
inconuulsa,  

presentem super hoc 
sororibus predictis 
contuli paginam sigilli 
mei appensione et 
testium subscriptione 
munitam. 

testium 
subscriptione 

Actum anno Domini M-o CC-o 
secundo, mense aprili. 

13153 1202-04-14 
a.q.

notum facio (…) et ad perpetuam 
memoriam et inviolabilem 
observationem  

scripto et sigillo meo 
confirmari decrevi. 

Actum anno Verbi incarnati 
millesimo ducentesimo secundo, 
cum ad succurrendum Terre 
Sancte cruce Domini signatus 
iter peregrinationis mee 
arripueram. 

13213 1202-12-24 
a.q.

omnibus notum 
fieri uolo 

Ut autem hec imperpetuum 
rata et inconcussa 
permaneant,  

presentem feci paginam 
tam sigilli mei quam 
prefate consortis mee 
impressione immo cum 
subscriptorum fidelium 
meorum testimonio 
roborari. 

subscriptorum 
fidelium meorum 
testimonio 

Actum anno Verbi incarnati M-o 
CCII-o, Cameracum.

13673 1204-99-99 notum facio Ut autem hec rata 
obseruentur,  

sigillo meo et sepedicti 
Alardi sigillo et 
dominorum pariumque 
suorum Eustachii scilicet 
de Ruez et Gerardi de 
Iacea et Egidii de 
Barbencione sigillis 
firmata sunt. 

Actum Montibus in castro, dum 
Balduinus comes Flandrensis et 
Hainoensis ac Maria comitissa, 
uxor eius, ad succursum Terre 
Sancte Iherosolimitane 
peregrinabantur, anno Uerbi 
incarnati millesimo ducentesimo 
quarto. 
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13630 1204-99-99 notum facio Ut autem hoc ratum 
permaneat,  

scripto et sigillo meo ex 
parte domini mei comitis 
de consilio hominum 
suorum fidelium 
confirmari decrevi. 

Actum Montibus in castro, anno 
Verbi incarnati millesimo 
ducentesimo quarto, dum 
princeps illustris Balduinus 
comes Flandrie et Hainoie et 
uxor eius Maria comitissa ad 
succursum Terre sancte 
Iherosolimitane 
peregrinabantur. 

13672 1204-99-99 notum facio Ut autem hec rata 
observentur,  

sigillo meo et sepedicti 
Alardi de Strepi sigillo et 
parium suorum Eustachii 
scilicet de Ruez et 
Gerardi de Jacea et 
Egidii de Barbencione 
sigillis firmata sunt. 

Actum Montibus, in castro, anno 
Verbi incarnati millesimo 
ducentesimo quarto, dum 
Jherusalem civitas sancta ab 
inimicis Christiane fidei 
occupata detinebatur et 
Balduinus, princeps illustris, 
comes Flandrensis et 
Hainoensis et  Maria comitissa, 
uxor eius, ad ipsius Terre 
Sancte successum 
peregrinabantur. 
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14270 1208-02-22 notum facio Ut autem hec pax rata 
permaneat, et firmiter 
obseruetur, et ne in 
posterum super eadem 
decima aliqua possit oriri 
discordia,  

presentem paginam, 
pacem dictam 
continentem, sigilli mei 
appensione, et sigilli 
dilecti et fidelis mei 
Willelmi Brugensis 
prepositi ac Flandrie 
cancellarii, qui huic 
concordie interfuit, feci 
roborare et testium qui 
affuerunt annotatione 
communiri. [...] Cartam 
etiam istam canonici 
beate Marie 
Curtracensis sigilli sui 
appensione 
confirmauerunt. 

testium qui 
affuerunt 
annotatione 

Actum Ipre, in capella, anno 
Domini millesimo ducentesimo 
octauo, mense februarii, 
Sabbato ante Dominicam qua 
cantatur Inuocauit me. 

14239 1208-99-99 (…) et presenti scripto 
sigillo nostro sigillato 
corroboramus. 

Actum anno Domini, M-o CC-o 
octauo. 

14298 1209-05-99 notum facio Ut autem hec huius 
prebende institutio, et 
eiusdem, dicto Iohanni a me 
facta donatio, firma magis 
ac stabilis habeatur,  

sigilli mei appensione, et 
testium qui interfuerunt 
subscriptione, presentem 
feci paginam roborari.  

testium qui 
interfuerunt 
subscriptione 

Actum Tornaci, anno gratie M-o 
CC-o nono, mense maio.

14316 1209-08-04 notum fieri uolo 
 

Actum Curtraci, die martis 
proxima post festum sancti Petri 
ad uincula, anno domini M-o 
CC-o nono.
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14324 1209-10-08 notum facio Datum Brugis, (…) anno domini 
M-o CC-o nono, mense octobris,
feria quinta ante festum sancti
Dyonisii.

14466 1210-09-27 notum fieri uolo Ut autem hec firma et rata 
permaneant, 

presentem|paginam 
sigilli mei appensione 
dignum duxi roborandam 

Huic uero 
diuisioni 
interfuerunt 

Actum Gandaui, die lune 
proxima|ante festum Sancti 
Michaelis, anno Domini M-o 
CC-o decimo.

14470 1210-10-08 notum facio Ut autem huius prebende 
institutio omnibus 
temporibus rata permaneat, 
et inconcussa, 

ipsam presentis scripti 
anotatione et sigilli mei 
appensione feci 
communiri.  

Actum Curtraci, in capella 
Domini comitis, anno Uerbi 
Incarnati M-o CC-o decimo, in 
uigilia Sancti Dyonisii. 

14516 1210-10-99 
approx. 

notum facio Ut autem hec omnia 
predicta rata habeantur et 
inuiolata obseruentur,  

sigilli mei appositione ea 
confirmari decreui. 

Actum anno Dominice 
Incarnationis M-o CC-o decimo. 

14604 1211-10-01 notum fieri uolo Ut autem hec mea donatio 
prefate ecclesie libera 
remaneat et rata in 
perpetuum, 

ei presentem contuli 
paginam sigilli mei 
appensione munitam et 
testium qui interfuerunt 
subscriptione roboratam. 

Actum apud Sanctum Bauonem 
et in die sancti Bauonis, anno 
dominice incarnationis 
millesimo ducentesimo 
undecimo. 

29095 1212-01-22 
a.q.

  

14744 1212-05-13 notum facimus Huic nostre prepositus et 
concessioni et confirmationi 
interfuerunt: 

Factum in die sancto 
Pentecostes in basilica nostra, 
apud Ypram, anno M-o CC-o 
duodecimo. 

14777 1212-07-23 notum facio Actum Montibus, anno Domini 
MCCXII, in crastino Mariae 
Magdalenae. 
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31418 1213-01-13 
n.s.

notum facio Quod autem ut in posterum 
ratum habeatur  (…) 

sigilli mei munimine 
confirmaui, 

Actum anno dominice 
incarnationis M-o CC-o 
duodecimo, mense ianuario. 

14819 1213-03-12 
n.s.

Datum in die beati Gregorii 
anno M-o CC-o XII-o. 

14977 1213-05-30 noveritis Datum Ualencenis, feria quinta 
ante Pentecosten, anno Domini 
M-o CC-o tercio decimo.

14978 1213-05-99 Notum facimus Ut autem hoc firmum et 
ratum permaneat, et in 
posterum nullo modo possit 
infringi,  

praesentem paginam 
appensione sigillorum 
nostrorum fecimus 
communire. 

Actum anno dominicae 
incarnationis MCCXIII mense 
Mayo. 

15005 1213-07-18 
  

Datum Ypre feria quinta ante 
15122 1214-03-19 

n.s.
omnibus notum 
fieri volo 

Et ut haec mea donatio 
imposterum stabilis et firma 
permaneat,  

presentem prefate 
ecclesie contuli paginam 
sigilli mei appensione 
munitam. 

Datum Gandaui feria IV-o post 
Dominicam isti sunt dies, anno 
dominice incarnationis 
MCCXIII-o.

15128 1214-04-01 Noveritis 
 

Datum Gandavi feria tertia post 
diem paschae, Anno Domini 
M.CC.XIV.

15129 1214-04-05 
a.q.

Datum Ualen<cenis> in diebus 
passchae anno Domini M-o CC-
o XIIII-o. 

15130 1214-04-10 notum facio Datum Ypra feria quinta post 
quasi modo genit<i> anno 
Domini M-o CC-o XIIII. 

15164 1214-07-27 Datum Gandaui dominica post 
festum sancti Christophori anno 
domini millesimo CC-o quarto 
decimo. 
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26059 1214-99-99 
a.q.

Sciatis quod  

15491 1216-02-99 
n.s.

notum facio Ut autem haec concessio 
mea ipsis in posterum rata 
et firma permaneat,  

eis praesentem super hoc 
contuli paginam, sigilli 
mei appensione munitam. 

Actum Gandaui anno dominicae 
Incarnationis MCCXV, mense 
Februario. 

15553 1216-05-28 notum facio Ut autem hec elemosina mea 
in perpetuum rata et firma 
permaneat,  

presentes litteras scribi 
feci et sigilli mei 
munimine roborari. 

Actum apud Buscum, anno 
Domini M-o CC-o sexto decime 
(…) sabbato infra dies 
Penthecostes. 

15714 1217-04-08 Datum apud Quercetum sabbato 
post Quasi Modo anno M-o CC-
o septimodecimo. 

15732 1217-05-02 Datum apud Aldenarde feria III-
a ante Ascensionem Domini 
anno Domini M-o CC-o 
septimodecimo. 

15750 1217-06-12 Datum apud Curtracum, feria 
secunda post festum sancti 
Barnabe, anno Domini M-o CC-
o XVII. 

26971 1218-02-09 
n.s.

Datum Gandavi (…) Feria 6-a 
in octaua Purificationis 
Beatissimae Uirginis Mariae, 
anno Domini 1217. 

26217 1218-02-26 
n.s.

omnibus notum 
facio 

Et ut conuentio eis firmiter 
teneatur,  

eidem ecclesie presentem 
contuli paginam, sigilli 
mei appensione munitam 
et testium, qui 
interfuerunt, 
subscriptione roboratam. 

testium, qui 
interfuerunt 

Datum apud Insulam, dominica 
qua cantatur oculi mei, anno 
Domini millesimo ducentesimo 
septimo decimo. 
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15117 1218-03-13 
n.s.

notum facio Et in huius rei testimonium,  ipsis monialibus 
presentem contuli 
paginam, sigilli mei 
appensione munitam. 

Datam (sic) apud Broburg, feria 
tertia post dominicam 
Reminiscere, anno Domini M-o 
C-o C-o XVII-o.

15896 1218-04-16 
 

Datum apud Ipram feria II-a in 
Pascha anno Domini M-o CC-o 
XVIII-o.

15924 1218-06-22 Datum Curtraci feria ui ante 
natiuitatem Diui Ioh<ann>is 
Baptiste. Anno Domini M CC 
octauo decimo. 

15943 1218-07-03 Datum Insule, die martis post 
festum apostolorum Petri et 
Pauli, anno Domini M-o CC-o 
octauo decimo. 

15971 1218-08-20 Datum apud Sanctum Ghillenum 
per Philippum de Dergnau, feria 
secunda post Assumptionem 
beate Uirginis, anno Domini M-
o CC-o octauo decimo. 

15970 1218-08-20 Datum per Phylippum de 
Dergnau, apud Sanctum 
Ghislenum, die lune infra 
octauas Assumptionis beate 
Marie, anno Domini millesimo 
ducentesimo octauo decimo. 

15977 1218-08-31 Datum Insulis, per Philippum, 
feria Vl-a post Decollationem 
beati Iohannis Baptiste, anno 
domini M CC octauo decimo. 
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15994 1218-10-12 notum facio Datum Insule, die ueneris 
proxima post festum Sancti 
Dionisii, anno Domini millesimo 
ducentesimo, et octauo decimo. 

16008 1218-12-03 notum facio In cuius rei testimonium presentes litteras scribi 
feci et sigilli mei 
munimine, et testium qui 
interfuerunt 
subscriptione roborari. 

testium qui 
interfuerunt 
subscriptione 

Actum Insulis, feria II ante beati 
Nicholai, anno Domini M-o CC-
o octauo decimo. 

26221 1220-01-13 
n.s.

notum facio Ut autem hec mea donatio 
eidem cenobio in posterum 
rata et stabilis permaneat, 

ipsi cenobio presentes 
contuli litteras, sigilli 
mei appensione munitas. 

Datum Brugis in testimonio, 
octabas Epiphanie Domini, 
anno millesimo ducentesimo 
nono decimo. 

16095 1219-01-17 
n.s.

notum fieri uolo Ut autum <sic> hoc stabile 
permaneat 

ipsi preposito presentem 
contuli paginam sigilli 
mei appensione munitam 
et testium qui 
interfuerunt 
subscriptione roboratam. 

Datum Curtraci die Jouis 
proxima post octauas Epyphanie 
anno Domini M II-c XVIII-o. 

27013 1219-01-99 
n.s.

notum facio Ut hec igitur elemosina in 
perpetuum stabilis et 
inconcussa permaneat, 

presentem paginam 
scribi feci et sigilli mei 
appensione signari. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
octauodecimo, mense ianuario. 

16110 1219-02-26 
n.s.

omnibus notum 
facio 

Ut autem hoc factum stabile 
permaneat in perpetuum, 

eidem ecclesie presentem 
contuli paginam sigillo 
meo et ipsius Thome 
sigillo roboratam. 

Datum Insulis, feria secunda 
ante diem Cinerum, anno 
Domini M-o ducentesimo 
octauodecimo, mense februario. 

26219 1219-05-99 notum facio Et ut hoc factum meum in 
posterum eidem Waltero et 
heredibus suis firmiter et 
inuiolabiliter obseruetur,  

sepedicto Waltero 
prefatam contuli 
paginam, sigilli mei 
appensione munitam. 

Datum anno Domini millesimo 
ducentesimo nonodecimo, mense 
Maio. 
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16172 1219-06-28 notum fieri volo Actum Insulis coram fidelibus 
meis in uigilia apostolorum 
Petri et Pauli, anno Domini M-o 
CC-o nono X-o.

16195 1219-08-26 Noueritis Datum apud Hainonie 
Quercetum, feria secunda post 
festum Bartholomei apostoli, 
anno Domini millesimo 
ducentesimo nono decimo. 

27274 1219-09-20 notum facio Ut autem hec mea donatio 
imposterum rata et stabilis 
permaneat,  

presentes litteras scribi 
feci et sigilli mei 
munimine roborari. 

Datum Curtraci, die veneris 
vigilia sancti (a) Matthie 
apostoli, anno Gratie millesimo 
ducentesimo nono decimo. 

16205 1219-09-99 Noverint igitur Ut igitur imperpetuum firma 
permaneat,  

presentes litteras sub 
annotatione cyrographi 
scribi feci, et sigilli mei 
munimine confirmari. 
Sepefatum quoque 
capitulum sancti Petri 
presenti scripto sigillum 
suum apposuit, 
predictam capellaniarum 
ordinationem ratam 
habens pariter et 
acceptam. 

Actum Insule, anno Domini 
M°CC° nonodecimo, mense 
septembri.  

26220 1219-10-99 notum facio Ut hec igitur elemosina 
inperpetuum stabilis et 
inconuulsa permaneat, 

presentem paginam 
conscribi feci et sigilli 
mei appensione signari. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XIX, mense Octobri. 

27658 1219-11-08 notum fieri uolo 
  

Actum in octaua Omnium 
Sanctorum, anno Domini M-o 
II-c IX-o decimo.
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27659 1219-11-08 notum fieri uolo Actum in octaua Omnium 
Sanctorum, anno Gratie M-o 
CC-o nonodecimo.

16219 1219-11-24 
a.q.

notum esse uolo et ut predicta omnia 
perpetuo rata permaneant, 

hanc cartam a me 
ecclesie Sancti Bertini, 
collatam auctoritate 
sigilli mei confirmo. 

Actum in ecclesia Sancti Bertini 
ante maius altare astantibus 
Iohanne abbate et conuentu 
anno Domini millesimo 
ducentesimo nono decimo, 
mense nouembri. 

16218 1219-11-25 omnibus notum 
facio 

Datum Curtraci, dominica post 
festum Sancti Clementis anno 
Domini M-o CC-o nono decimo. 

16227 1219-12-31 notum esse uolo In cuius rei testimonium presentes litteras scribi 
feci et sigilli mei 
munimine et dictorum 
Egidii et Fastredi 
sigillorum appensionibus 
roboraui. 

Datum apud Ath, in uigilia 
circumcisionis Domini, anno 
Domini MCCXIX. 

16295 1220-01-99 
n.s.

notum esse uolo Ut autem hoc factum meum 
in posterum firmum et 
stabile permaneat,  

praefatae Ecclesiae 
praesentem contuli 
Paginam Sigilli mei 
appensione munitam. 

DATUM Curtraci, anno 
Dominicae Incarnationis 
MCCXIX mense ianuario. 

16317 1220-03-31 
 

Datum Curtraci, feria tertia 
Pasche, anno M-o CC-o 
uigesimo. 

16554 1220-05-01 Datum Gandauo, in die 
apostolorum Philippi et Iacobi, 
anno Domini M-o CC-o XX-o 
primo. 
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16381 1220-07-17 notum facio Ut igitur hoc ratum et 
perpetuo irmum permaneat, 

sigilli mei appensione et 
testium qui interfuerunt 
subscriptione feci 
roborari. 

Actum Curtraci, anno Domini 
millesimo ducentesimo 
uicesimo, sexto decimo kalendas 
augusti. 

26224 1221-01-04 
n.s.

omnibus notum 
facio 

(geen) et super hoc eidem 
abbati et conuentui 
presentem contuli 
paginam, sigilli mei 
appensione munitam et 
testium, qui interfuerunt, 
subscriptione roboratam. 

testium, qui 
interfuerunt, 
subscriptione 

Actum Curtraco, feria secunda 
ante Epiphaniam Domini, anno 
Dominice Incarnationis, 
millesimo ducentesimo 
uicesimo, mense ianuario. 

26225 1221-01-29 
n.s.

omnibus notum 
facio 

Et ut hoc factum meum 
prefato abbati et conuentui 
in posterum stabile et 
firmum permaneat,  

eis presentem contuli 
paginam, sigilli mei 
appensione munitam. 

Datum Brugis, feria IIII post 
conuersionem Sancti Pauli, 
anno Domini millesimo 
ducentesimo uicesimo. 

16534 1221-03-12 
n.s.

omnibus notum 
facio 

Et in huius rei notitiam, prefate ecclesie 
presentem contuli 
paginam, sigilli mei 
appensione munitam, et 
testium qui interfuerunt 
subscriptione roboratam. 

testium qui 
interfuerunt 
subscriptione 

Actum apud Ipram, anno 
Dominice incarnationis M-o 
CC-o uicesimo, mense:o martio,
quarto idus martii.

26226 1221-03-31 
a.q.

omnibus notum 
facio 

(…) sigilli mei 
appensione presentem 
paginam faciens 
communiri. 

Datum apud Ypra, anno Domini 
millesimo ducentesimo 
uicesimo, mense Martio. 

16621 1221-08-04 omnibus notum 
fieri volo 

In cuius testimonium dicto 
celerario 

presentem contuli 
paginam sigilli mei 
appensione munitam. 

Datum Curtraci feria IV-a post 
festum beati Petri ad uincula 
anno Domini MCCXXI-o. 

27530 1223-01-99 
n.s.

notum fieri uolo In cuius rei testimonium  presentes litteras sigillo 
meo roboraui. 

Actum anno Domini 1222, 
mense Ianuario. 
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26227 1223-03-99 
n.s.

notum facio Ut autem hoc donum meum 
eidem Waltero et heredibus 
suis et illis qui sepedictam 
wastinam de ipso tenebunt 
ad censum annuum stabile 
permaneat in perpetuum 

prefato Waltero 
presentem contuli 
paginam, sigilli mei 
apensione munitam 

Datum Gandaui, anno domini 
M-o CC-o uicesimo secundo,
mense Martio.

17041 1223-07-27 notum esse volo Ut autem hec mea donatio 
ecclesie sepe dicte 
inposterum rata et stabilis 
permaneat  

memorate ecclesie 
presentes litteras sigilli 
mei munimine contuli 
roboratas 

Datum Cortraci anno gratie 
millesimo ducentesimo uicesimo 
tertio, sexto kalendas Augusti. 

17087 1223-11-19 Noueris 
<noueritis?> 

  
Datum apud Hainonis 
Quercetum, dominica post 
octauam Sancti Martini anno 
Domini M-o CC-o uicesimo 
tertio. 

31627 1224-07-31 notum facio Et ut hoc ratum et stabile 
permaneat,  

presentem paginam 
sigillo meo roboraui. 

Datum Curtraci, feria secunda 
post festum beatorum Iacobi et 
Cristofori, anno Domini 
millesimo CC-o XXIV, mense 
iulio. 

27532 1224-08-99 notum facio Actum Curtraci anno Domini 
M-o CC-o XX-o quarto, mense
Augusto.

17330 1224-11-99 omnibus notum 
facio 

Et ut hec donatio mea in 
posterum firma permaneat 
et stabilis,  

ipsis presentem contuli 
paginam sigilli mei 
impressione munitam. 

Datum anno Dominice 
Incarnationis M-o CC-o XXIIII-
o, mense nouembri. 

26230 1224-99-99 omnibus notum 
fieri volo 

  
Actum Curtraci in domo domini 
comitis, in ratiocinio, anno 
MCC uicesimo quarto. 
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17439 1225-03-18 
n.s.

notum facio In cuius rei testimonium presentes litteras scribi 
feci et sigilli mei 
munimine roboraui et 
testium subscriptione qui 
interfuerunt. 

testium 
subscriptione qui 
interfuerunt. 

Datum Curtraci feria tertia ante 
Ramos palmarum anno domini 
M-o CC-o XX-o quarto.

17540 1225-09-25 Nouerit 
uniuersitas uestra 

 
Datum Insulis, feria quinta ante 
festum sancti Michaelis, anno 
Domini M-o CC-o uicesimo 
quinto. 

17545 1225-09-99 notum facio Ut igitur hoc ratum et 
firmum permaneat,  

presentes litteras, sigilli 
mei appensione, muniri. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXV-o, mense Septembri.

17548 1225-10-07 
  

Datum Insulis feria tertia ante 
festum beati Dionysii, anno 
Domini MCCXXV. 

31081 1225-12-03 Datum apud Curtracum feria 
quarta post festum sancti 
Andree anno Domini M-o CC-o 
XX-o quinto.

17572 1225-12-17 notum facio Ut autem hoc ratum et 
firmum permaneat, 

hanc paginam in 
testimonium sigilli mei 
appensione et sigilli 
fidelis mei,  Arnulphi de 
Aldenaerde feci roborari. 

Datum Curtraci feria quarta 
post octauum beati Nicolai 
an<no> 1225. 

17647 1226-01-99 
n.s.

notum facio Ut autem, hoc firmum et 
stabile imperpetuum 
Permaneat,  

presentem paginam feci 
sigilli mei munimine 
roborari. 

Datum apud Insulam, anno 
Domini M-o CC-o XX-o quinto, 
mense ianuario. 

17699 1226-04-12 
a.q.

noueritis 
  

Actum Meleduni, anno Domini 
M-o XX-o uicesimo quinto,
mense aprili.
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17805 1226-10-99 notum facio In cuius rei testimonium 
hanc paginam  

appensione sigilli mei 
feci roborari. 

Actum anno Dominicae 
Incarnationis MCCXXVI mense 
Octobri. 

26757 1226-12-20 Datum Gandaui anno Domini 
M-o CC-o XX-o sexto dominica
ante Natale Domini.

17901 1226-12-99 notum facimus Ut autem premissa perpetue 
firmitatis robur obtineant, 

presentem paginam 
sigillis nostris duximus 
roborandam. 

Actum Parisius, anno Dominice 
incarnationis M-o CC-o 
uicesimo sexto, mense decembri. 

17972 1227-01-27 
n.s.

notum esse 
uolumus 

Et quia praedictus grutarius 
saepedictam grutam a nobis 
tenet in feodum et sine 
nostro consensu hoc firmum 
et stabile esse non potest,  

praedictum ipsius 
grutarii et Willelmi 
fratris sui factum 
approbamus et 
sigillorum nostrorum 
munimine roboramus. 

Actum Curtraci anno domini  
MCCXX sexto, feria quinta ante 
festum beati Uincentii. 

15333 1227-01-99 
n.s., a.q.

 
geen 

28972 1227-01-99 
n.s.

Ut autem premissa perpetue 
firmitatis robur obtineant 

presentem paginam 
sigillis nostris duximus 
roborandam 

Actum apud Insulam, anno 
Dominice incarnationis M-o 
CC-o uicesimo sexto, mense
ianuario.

27535 1227-06-10 Noverint universi Quod ut ratum et firmum 
permaneat 

presentem cartam sigillis 
nostris fecimus 
confirmari. 

Actum Curtraci, anno Domini 
M-o CC-o XX-o septimo, feria

18081 1227-07-04 Noverint universi In cuius rei testimonium presentibus litteris sigilla 
nostra apposuimus. 

quinta post Trinitatem, mense 
iunio. 
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18183 1227-10-99 
a.q.

Uestre notum 
facimus 
uniuersitati 

Ut hec igitur omnia rata sint 
et inconuulsa permaneant, 

presentem paginam 
sigillorum nostrorum 
appensione roboratam 
abbati et conuentui iam 
dicte ecclesie de Laude 
ad sui munimentum 
tradidimus 
conseruandam. 

Actum anno Dominice 
incarnationis millesimo 
ducentesimo uigesimo septimo. 

25698 1227-12-99 Ut hec igitur firma 
permaneant  

presentes litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
munimine roborari. 
Memorata quoque 
karissima uxor nostra 
eisdem litteris sigillum 
suum apposuit in robur 
et testimonium huius rei. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
XX-o VII, mense Decembri.

27014 1227-99-99 Notum uobis 
facimus 

Ut hec igitur in posterum 
firma permaneant, 

presentes litteras 
appensione sigilli nostri 
fecimus roborari. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
uicesimo septimo. 

18181 1228-02-99 
vermoed. 

nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium et 
firmitatem  

presentes litteras 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari 

Actum Insulis, anno Domini 
millesimo ducentesimo uicesimo 
septimo, mense Februarii. 

18265 1228-03-21 
n.s.

Nouerint uniuersi Quod ut ratum et stabile 
permaneat in perpetuum, 

praesentes litteras 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
confirmari. 

Datum Brugis, anno Dominici 
incarnationis, millesimo 
ducentesimo uigesimo septimo, 
mense martio in die sancti 
Benedicti. 
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18296 1228-04-99 Nouerint Ut autem dicta concessio 
nostra rata firma 
inconcussaque permaneat, 
et in posterum nullatenus 
possit infringi, 

hanc cartam in 
testimonium 
appensionibus sigillorum 
nostrorum fecimus 
roborari. 

Actum Gandaui anno Domini 
MCCXXVIII mense Aprili. 

25527 1228-04-99 Universitati 
vestre notum 
facimus 

In huius igitur rei memoriam presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari. 

Actum anno Domini M°CC° 
vicesimo octavo, mense Aprili. 

18298 1228-04-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

Ut autem haec nostra 
concessio firma sit et stabilis 
permaneat,  

hanc cartam in 
testimonium appensione 
sigillorum nostrorum 
fecimus communiri. 

Actum anno domini 
MCCXXVIII, mense Aprili. 

18297 1228-04-99 nouerit 
uniuersitas uestra 

Ut autem haec nostra 
concessio firma sit, et 
stabilis permaneat, et in 
posterum nullo modo possit 
infringi,  

hanc cartam in 
testimonium, appensione 
sigillorum nostrorum, 
fecimus communiri. 

Actum anno Domini 
MCCXXVIII Mense Aprili. 

18291 1228-04-99 Nouerint uniuersi Ut autem hoc ratum sit et 
firmum permaneat,  

presens scriptum 
sigillorum nostrorum 
munimine duximus 
roborandum.  

Actum Curtraci, anno nomini 
M-o CC-o XX-o octauo, mense
aprili.

30630 1228-04-99 nouerit 
uniuersitas uestra 

Et ut hec nostra concessio 
stabilis et firma permaneat, 

presentem paginam in 
testimonium sigillorum 
nostrorum appensione 
fecimus communiri. 

Actum Curtraci, anno Domini M 
CC uicesimo octauo, mense 
aprili. 

18305 1228-05-09 nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium presentes litteras 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari 

Actum anno M-o CC-o XX-o 
octauo, feria tercia infra 
Pentecosten. 
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18318 1228-05-11 
a.q.

nouerint uniuersi In cuius rei testimonium, presentes litteras sigillis 
nostris sigillauimus. 

Datum Brugis, anno Domini M 
CC XX octauo, mense maio. 

18307 1228-05-11 
 

Datum apud Ath, anno Domini 
M CC XX, octauo feria quinta 
infra Pentecosten. 

18320 1228-05-99 Nouerint uniuersi Et ut hoc ratum sit, et 
firmum et stabile permaneat 

praesens scriptum 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari. 

Actum anno domini MCCXX 
octauo, mense Mayo. 

18317 1228-05-99 nouerint uniuersi In cuius testimonium 
donationis 

presentes litteras sigillis 
nostris fecimus sigillari. 

Datum apud Ath, anno Domini 
millesimo ducentesimo uicesimo 
octauo, mense maio. 

27567 1228-05-99 nouerint uniuersi Actum Brugis, anno Domini M-o 
CC-o XXVIII-o, mense Maio.

18328 1228-06-16 nouerint uniuersi Quod ut perpetui roboris 
obtineat firmitatem, 

praesentem paginam 
Sigillis nostris duximus 
roborandam. 

Datum Maleae anno Domini 
MCCXX octauo, mense iunio, 
feria sexta post Basilii. 

18332 1228-06-29 Uniuersitati 
uestrae 
praesentibus 
innotescat 

Quod ut perpetui roboris 
obtineat firmitatem,  

praesentem Paginam 
Sigillorum nostrorum 
muniminibus duximus 
roborandam. 

Datum apud Gandauum feria 
quinta post Natiuitatem B<eati> 
Iohannis Baptistae, anno 
Domini millesimo ducentesimo 
uicesimo octauo. 

28162 1228-06-99 nouerint uniuersi Quod ut perpetui roboris 
obtineat firmitatem, 

presentem paginam 
sigillis nostris duximus 
roborandam. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XX-o octauo, mense iunio.

28163 1228-06-99 nouerint uniuersi Quod ut perpetui roboris 
obtineat firmitatem, 

presentem paginam 
sigillis nostris duximus 
roborandam. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XX, octauo, mense iunio. 
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25702 1228-06-99 Notum vobis 
facimus 

Ut hec igitur in perpetuum 
firma permaneant,  

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari. 

Actum anno Domini M°CC° 
vicesimo octavo, mense iunio. 

27568 1228-06-99 nouerint uniuersi Quod, ut perpetui roboris 
obtineat firmitatem,  

presentem paginam 
sigillis nostris duximus 
muniendam. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XX-o octauo, mense iunio.

18333 1228-06-99 In cuius rei testimonium presentibus litteris 
<sigillum> nostrum 
apposuimus 

Actum anno Domini M CC XX 
octauo, mense iunio. 

28164 1228-07-07 nouerit 
uniuersitas uestra 

Quod ut perpetui roboris 
obtineat firmitatem,  

presentem paginam 
sigillis nostris duximus 
roborandam. 

Actum Insulis feria sexta post 
octauam apostolorum Petri et 
Pauli, anno Domini M-o CC-o 
uicesimo octauo. 

18347 1228-08-23 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo 
nostro duximus 
roborandas. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XX-o octauo, mense augusti, in
Uigilia beati Bartholomei.

28166 1228-08-99 nouerint uniuersi Quod ut ratum et firmum 
permaneat,  

presentem paginam 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari. 

Actum Ypris anno Domini M-o 
CC-o XX-o octauo, mense
augusto.

28165 1228-08-99 nouerint uniuersi Quod ut ratum et firmum 
permaneat, 

presentem paginam 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari. 

Actum Ypris anno Domini 
millesimo ducentesimo uigesimo 
octauo, mense augusto. 

27081 1228-08-99 noueritis 
 

Datum anno Domini M-o CC-o 
uicesimo octauo, mense 
Augusto. 



352 

DiBe 
ID 

Datum Notificatio COR - 
standvastigheidsformule 

COR - 
Valideringsformule 

COR -  
aankondiging 
getuigen 

Datatio 

18364 1228-09-99 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium, presentes litteras eisdem 
contulimus sigillis 
nostris sigillatas. 

Actum apud Hamonis 
Quercetum, anno Domini M-o 
CC-o, uicesimo octauo mense
septembri.

18371 1228-10-28 
a.q.

nouerit 
uniuersitas uestra 

In huius ergo rei 
testimonium  

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum appensione 
muniri. 

Datum anno Domini 
MCCXXVIII, mense octobri. 

18383 1228-11-24 nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillis 
nostris confirmauimus.  

Actum apud Valenchenas, anno 
Domini millesimo ducentesimo 
uicesimo octauo, in uigilia, 
beate Katerine. 

28170 1229-03-99 
n.s.

noverint universi In cuius rei testimonium presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum appendiciis 
roborari 

Datum anno Domini M-o CC-o 
uicesimo octauo, mense martio. 

18406 1229-04-14 
a.q.

notum uobis 
facimus 

Ut hec autem firma 
permaneant et ab hominum 
memoria non recedant,  

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari. 

Datum anno Domini 
MCCXXVIII. 

18530 1229-05-99 nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium, presens scriptum 
sigillorum nostrorum 
munimine duximus 
roboratum.  

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo uicesimo nono, 
mense maio. 

27015 1229-05-99 Nouerit uestra 
reuerenda 
paternitas 

 
Datum anno Domini M-o CC-o 
XX-o nono, mense Maio.

18630 1229-99-99 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presentem paginam 
sigilli nostri munimine 
fecimus roborari. 

Actum anno domini MCCXXIX-
o. 
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29128 1230-01-16 
n.s.

Uniuersitati 
uestre notum 
facio 

Datum Insulis, feria quarta post 
octauas Epiphanie, anno 
Domini M-o CC-o XX-o nono, 
mense ianuario. 

28179 1230-03-22 
n.s.

nouerit 
uniuersitas uestra 

Ut hec igitur in posterum 
firma permaneant, 

presentes litteras scribi 
fecimus, et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari.  

Datum feria sexta post Letare 
Iherusalem anno Domini M-o 
CC-o uigesimo nono, mense
martio.

28180 1230-03-22 
n.s.

nouerit 
uniuersitas uestra 

Et ut ista concessio et 
donatio a nobis et 
successoribus nostris in 
perpetuum inuiolabiliter 
obseruetur,  

presentes litteras eidem 
ecclesie contulimus 
sigillorum nostrorum 
munimine roboratas. 

Datum Insulis feria sexta ante 
Dominicam qua cantatur Isti 
sunt dies, anno Domini M-o CC-
o uigesimo nono. 

18523 1230-03-99 
n.s.

nouerit uestra 
discreta 
paternitas 

 
Actum Insulis feria sexta post 
Letare Iherusalem, anno Domini 
M-o CC-o uicesimo nono, mense
martio.

27016 1230-03-99 
n.s.

Noverint universi In cuius rei testimonium presentes litteras dicto 
hospitali contulimus, 
sigillis nostris sigillatas. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo, vicesimo nono, 
mense Martio. 

18733 1230-05-15 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presentes litteras sigilli 
nostri munimine 
confirmauimus. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo, in uigilia Ascentionis 
Domini. 

25261 1230-05-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

Et ut hec rata et inconcussa 
permaneant  

presentes litteras sigilli 
nostri Karactere fecimus 
roborari. 

Actum Incarnationis dominice 
M-o CC-o XXX-o mense maio.

18757 1230-05-99 nouerit 
uniuersitas uestra 

Et ut hec rata et inconcussa 
permaneant  

presentes litteras sigilli 
nostri karactere fecimus 
roborari.  

Actum anno Incarnationis 
dominice M-o CC-o XXX-o in 
mense maio. 
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29130 1230-05-99 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium, presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o, mense maio.

31469 1230-08-31 
a.q.

Uniuersitati 
uestre notum 
facimus 

In cuius rei testimonium presentem paginam 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari.  

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o, mense augusto, Brugis,
in domo prepositi.

28182 1230-11-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

Ut autem ista omnia robur 
obtineant firmitatis,  

presentes litteras inde 
confectas sigillorum 
nostrorum, et etiam 
sigilli abbatisse de 
Markete, munimine 
fecimus confirmari.  

Actum anno Domini M-o 
ducentesim (sic) tricesimo, 
mense nouembri. 

18848 1230-11-99 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presentem paginam 
sigillis nostris fecimus 
roborari. 

Actum anno Domini M-o CC-o, 
tricesimo, mense nouembris. 

18858 1230-12-31 Noueritis 
 

Datum Ualencenis in uigilia 
circumcisionis domini anno M-o 
CC-o XXX-o.

28184 1230-12-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium presentem paginam 
scribi et sigilli nostri 
munimine fecimus 
roborari 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo, mense 
decembri. 

28185 1230-99-99 Nouerint uniuersi In robur autem et memoriam 
predictorum 

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo. 

18937 1231-01-99 
n.s.

Noverint universi In cuius rei robur ac 
testimonium, 

presentes litteras sigillis 
nostris fecimus 
confirmari.  

Actum apud Montes, anno 
Domini millesimo ducentesimo 
tricesimo, mense ianuario. 
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18939 1231-01-99 
n.s.

Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium presentem paginam 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari. 

Actum anno domini M CC 
tricesimo, mense ianuario. 

18951 1231-02-21 
n.s.

Nouerint uniuersi 
 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o, mense februario, apud
Courtracum, feria VI-a post
Reminiscere.

27023 1231-03-99 
n.s.

Nouerit 
uniuersitas 
nostra <vestra?> 

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillis 
nostris fecimus roborari. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo trigesimo primo, 
mense Martio. 

28187 1231-03-99 
n.s.

Nouerint uniuersi Ut hec autem in posterum 
firma permaneant, 

presentes litteras fecimus 
scribi et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo, mense 
martio. 

18967 1231-03-99 
n.s.

Et ut scriptum presens robur 
obtineat firmitatis, (… DAT) 

ipsum sigillo meo et 
sigillo karissime uxoris 
mee Iohanne, comitisse 
Flandrie et Hainonie, 
duxi roborandum 

(…) anno Domini M-o CC-o 
XXX-o, mense martio.

28189 1231-06-99 Nouerint uniuersi In memoriam igitur 
predictorum 

nos et eadem karissima 
uxor nostra presentes 
litteras scribi fecimus et 
sigillorum nostrorum 
munimine roborari.  

Datum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo primo, 
mense iunio. 

28190 1231-06-99 Nouerint uniuersi In robur igitur et memoriam 
predictorum 

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari.  

Datum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo primo, 
mense iunio. 



356 

DiBe 
ID 

Datum Notificatio COR - 
standvastigheidsformule 

COR - 
Valideringsformule 

COR -  
aankondiging 
getuigen 

Datatio 

19039 1231-07-06 Nouerint uniuersi Datum Gandaui anno Domini 
M-o CC-o XXX-o I-o in octauis
apostolorum Petri et Pauli.

27445 1231-08-29 
a.q.

Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presentibus litteris sigilla 
nostra apposuimus. 

Actum apud Gandauum anno 
Domini M-o CC-o XXXI-o 
mense Augusto. 

27446 1231-08-29 Datum Curtraci anno Domini 
M-o CC-o XXXI, in die
decollationis beati Iohannis.

27021 1231-08-99 nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presentibus litteris 
sigillum nostrum 
apposuimus. 

Actum apud Gandauum, anno 
M-o CC-o XXX-o Domini primo,
mense Augusto.

19079 1231-09-12 nouerint uniuersi 
 

Actum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo primo, mense 
septembri, feria sexta post 
Natiuitatem beate Marie, apud 
Ariam. 

27574 1231-10-99 notum facimus Nos autem, quia predictis 
interfuimus, ad petitionem 
eorum  

presentes litteras sigillis 
nostris fecimus roborari 
in testimonium 
predictorum.  

Actum Brugis, anno Domini M-o 
ducentesimo tricesimo primo, 
mense Octobri. 

27573 1231-10-99 nouerint uniuersi 
 

Actum Brugis, anno Domini M-o 
CC-o XXX primo, mense
Octobri.

27572 1231-10-99 notum facio In cuius rei testimonium presentes litteras scribi 
feci et sigillo meo feci 
communiri. 

Actum Brugis, anno Domini M-o 
ducentesimo tricesimo primo, 
mense Octobri. 

28192 1231-99-99 Nouerint uniuersi Ut hec igitur nostra 
elemosina in perpetuum 
stabilis et inconcussa 
permaneat,  

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari. 

Datum anno Domini millesimo 
CC-o tricesimo primo.
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19221 1232-03-99 
n.s.

nouerint uniuersi In quorum perpetuam 
memoriam et etiam 
firmitatem 

presentes litteras feci 
scribi et sigilli mei 
munimine roborari 

Actum Valenchenis, anno 
Domini millesimo ducentesimo 
tricesimo primo, mense martio. 

28193 1232-04-99 nouerint uniuersi Ut hec igitur firma 
permaneant,  

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari.  

Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o secundo, mense aprili.

19295 1232-07-18 Nouerit 
uniuersitas uestra 

et quia premissa, ut superius 
est expressum, meminimus 
declarata et etiam 
declaramus, et ea uolumus, 
tamquam domina terre, 
firma et stabilita per nos et 
quoslibet successores 
nostros in forma predicta 
inuiolabiliter obseruari, 

presentes litteras 
patentes in testimonium 
et munimen premissorum 
sigilli nostri munimine 
fecimus roborari. 

Actum et datum Malee, anno 
gratie MCC tricesimo secundo, 
mense iulio, Dominica post 
diuisionem apostolorum. 

21876 1232-07-99 Uniuersitati 
uestre 
significamus 

In cuius rei testimonium presentem paginam 
sigilli nostri munimine 
fecimus roborari 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXXII-o, mense iulio.

19318 1232-08-99 Nouerint uniuersi Ut aut predicta omnia rata 
et inconuulsa in perpetuum 
permaneant,  

presentem paginam 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo secundo, 
mense augusto. 

25717 1232-08-99 Uniuersitati 
uestre notum 
facimus 

Ut hec autem in perpetuum 
firma permaneant,  

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum appensionibus 
roborari. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo secundo, mense 
Augusto. 

27024 1232-08-99 Nouerint uniuersi Et ut ratum et firmum sit, presentes litteras sigillo 
nostro feci roborari.  

Actum anno Domini M-o CC-o 
trecesimo secundo, mense 
Augusto. 



358 

DiBe 
ID 

Datum Notificatio COR - 
standvastigheidsformule 

COR - 
Valideringsformule 

COR -  
aankondiging 
getuigen 

Datatio 

19326 1232-09-20 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presentem paginam 
scribi fecimus sigillis 
nostris roboratam. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo secundo 
in uigilia beati Mathei apostoli. 

19342 1232-11-01 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium presentes litteras 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari. 

Actum apud Cameracum, in die 
omnium sanctorum, anno 
Domini M-o CC-o XXX-o 
secundo, mense nouembri. 

28204 1232-11-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium et 
munimen  

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo secundo, mense 
nouembri. 

28205 1232-11-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius, rei testimonium et 
munimen  

presentes litteras meo 
feci consignari sigillo. 
Ego uero Fernandus, 
Flandrie et Hainnonie 
comes, et  Iohanna, 
karissima uxor mea, 
Flandrie et Hainonie 
comitissa, omnia 
predicta rata habentes et 
firma, tanquam domini 
terre nostrorum 
appensione confirmamus 
sigillorum. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo secundo, mense 
nouembri. 

19360 1232-12-04 Nouerint uniuersi 
 

Actum apud Donze, sabbato 
ante festum beati Nicolai, anno 
domini millesimo ducentesimo 
trecesimo secundo, mense 
decembri. 
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19365 1232-12-09 Noueritis Actum apud Casletum, die iouis 
post festum beati Nicholai, anno 
Domini millesimo CC-o XXX-o 
secundo. 

31342 1232-12-31 Uniuersitatem 
uestram scire 
uolumus 

Datum Insulis anno Domini M 
CC XXX secundo, in uigilia 
Circumcisionis. 

19419 1233-01-21 
n.s.

notum facio Datum Ualencenis in uigilia 
beati Uincentii martiris, anno 
Domini M CC XXX secundo. 

19422 1233-01-25 
n.s.

Nouerint uniuersi Actum apud Valencenas, in die 
Conuersionis Sancti Pauli, anno 
Domini M-o CC-o XXX-o II-o. 

19460 1233-02-99 
n.s.

Nouerint uniuersi Datum anno Domini M-o CC-o 
XXXII, mense Februario. 

28686 1233-02-99 
n.s.

Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium, presentes litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
munimine roborari. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo secundo, 
mense februario. 

19459 1233-02-99 
n.s.

Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presentes litteras sigillis 
nostris duximus 
roborandas. 

Actum apud Montes, anno 
domini M-o CC-o XXX-o 
secundo mense februario. 

27108 1233-05-99 
 

Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o tertio, mense Maio.

19563 1233-07-99 Nouerint uniuersi  In cuius rei testimonium presentes litteras sigillis 
nostris confirmauimus. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo tertio, mense iulio. 

19567 1233-07-99 
a.q.

Uniuersitati 
uestre notum 
facio 

 
geen 
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19564 1233-07-99 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presentes litteras 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari.  

Datum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo tertio, mense iulio. 

19679 1233-08-03 Nouerint uniuersi 
 

Actum anno Domini M CC XXX 
tercio apud Insulas, feria quarta 
post Uincula sancti Petri. 

19579 1233-08-99 Noverint universi Ut haec igitur in posterum 
firma permaneant, 

praesentes Litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
munimine roborari. 

Datum anno Domini 
MCCXXXIII mense Augusto. 

27027 1233-08-99 nouerint In robur igitur et memoriam 
predictorum prefati 
testamentarii,  

frater quoque Iacobus, 
Briccius et F. de 
Gandauo <sigilla> sua 
presentibus litteris 
apponi fecerunt, 

Actum anno Domini M-o CC-o, 
tricesimo tercio, mense Augusto. 

27026 1233-08-99 Nouerint uniuersi In robur igitur et memoriam 
predictorum prefati 
testamentarii,  

frater quoque Iacobus, 
Brictius et F. de 
Gandauo sigilla sua 
presentibus litteris 
apponi fecerunt. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo tercio, mense Augusto. 

19604 1233-09-99 Nouerint uniuersi Ut hec igitur in posterum 
firma permaneant, 

presentes Litteras scribi 
fecimus, et sigilli nostri 
munimine roborari. 

Datum anno Domini MCC 
tricesimo tercio, mense 
Septembri. 

19605 1233-09-99 Noverint universi Ut hec igitur imposterum 
firma permaneant, 

praesentes Litteras scribi 
fecimus, et sigilli nostri 
munimine roborari. 

Datum anno Domini 
MCCXXXIII mense Septembris. 

27028 1233-09-99 Noverint universi Ut hec igitur in posterum 
firma permaneant, 

presentes litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
munimine roborari. 

Datum anno Domini M°CC° 
tricesimo tercio, mense 
Septembri. 
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19610 1233-10-01 notum fieri 
uolumus 
uniuersis 

In cuius rei testimonium, presentes litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
munimine roborari.  

Actum apud Insulam anno 
Incarnationis Dominice M-o 
CC-o XXX-o tercio, kalendis
octobris.

19611 1233-10-01 Nouerint uniuersi Ut ergo predicta omnia in 
posterum firma permaneant, 

presentem paginam 
scribi fecimus et sigilli 
nostri munimine 
roborari. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXXIII-o, kalendis octobris.

19620 1233-10-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

Quae omnia ut rata sint et 
firma,  

praesentem paginam mei 
sigilli munimine 
roboraui. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXXIII-o, mense octobri

28294 1233-10-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius testimonium et 
munimen  

presentes litteras dicte 
Ecclesie de Laude 
contulimus sigilli nostri 
appensione roboratas.  

Datum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo tercio, mense octobri. 

28295 1233-11-12 
 

Datum Insulis in crastino beati 
Martini, anno Domini, M-o CC-
o XXX-o tertio. 

19641 1233-11-99 notum facio per 
hanc cartam 

In perpetuum rei huius 
iudicium iussi fieri cartam 
istam,  

et prefate ecclesie de 
Reclinatorio eam dedi 
sigilli mei testimonio 
communitam. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo tercio, mense 
nouembri. 

25719 1233-11-99 Noverint universi 
(…) DIS: 
volumus esse 
notum 

Ut hec igitur in posterum 
firma permaneant et ab 
hominum memoria non 
recedant, 

presentes tamdem 
litteras scribi fecimus et 
sigilli nostri munimine 
roborari. 

Datum anno Domini M°CC° 
tricesimo tertio, mense 
Novembri. 

19645 1233-11-99 scire vos volo 
  

Actum anno domini 
M°CC°XXX° tercio, mense 
novembri. 
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27029 1233-11-99 Ut hec igitur in perpetuum 
firmiter et inuiolabiliter 
obseruentur, 

presentes litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
munimine roborari 

Datum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo tercio, mense 
Nouembri. 

28297 1233-11-99 
  

Datum Insulis anno Domini M-o 
CC-o XXX-o III, mense
nouembri.

19640 1233-11-99 notum facio In cuius rei testimonium presentes litteras sigilli 
mei munimine feci 
roborari.  

Actum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo tertio, mense 
nouembri. 

19351 1233-11-99 Noueritis Quod ut ratum et firmum 
habeatur in posterum, 

presentes litteras sigilli 
nostri munimine fecimus 
roborari. 

Datum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo mense 
nouembri. 

19657 1233-12-27 Nouerit 
uniuersitas uestra 

Quod ut ratum permaneat, praesentes Litteras 
Ecclesiae praedictae 
contuli, Sigilli mei 
munimine roboratis. 

Actum anno Domini 
MCCXXXIII mense Decembris. 

19658 1233-12-99 Noverint universi Ut haec igitur in posterum 
firma permaneant, 

praesentes Litteras scribi 
fecimus et Sigilli nostri 
appensione signari. 

Datum anno Domini 
MCCXXXIII Mense Decembri. 

31629 1233-12-99 
 

Actum anno Domini millesimo 
CC-o XXXIII-o, mense
decembri.

28298 1233-12-99 notum facio In huius igitur testimonium 
et munimen  

presentes litteras meo 
feci sigillari sigillo. 

Actum anno Domini M-o CC 
tricesimo tercio, mense 
nouembri. 

19671 1233-99-99 Actum anno Domini M°CC° 
tricesimo tercio. 

19671 1233-99-99 Actum anno Domini M°CC° 
tricesimo tercio. 
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19689 1234-01-12 
n.s.

NOUERINT 
universi 

DATUM Insulae, feria quinta 
post Epiphaniam anno Domini 
millesimo ducentesimo tricesimo 
tertio. 

19749 1234-03-99 
n.s.

Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo 
nostro sigillatas eidem 
Hellino contulimus 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo tertio, 
mense martio. 

19787 1234-05-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

Quod ut ratum et firmum 
permaneat,  

presentem cartam 
prefate ecclesie sigillo 
nostro contulimus 
sigillatam. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo quarto, mense maio. 

19788 1234-05-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium presentem paginam 
sigilli mei munimine feci 
roborari. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o quarto, mense maio.

19791 1234-05-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei memoriam presentes litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
munimine roborari.  

Actum Insulis, anno Domini M-o 
CC-o XXX-o quarto, mense
maio.

19903 1234-06-11 
a.q.

Nouerint igitur 
uniuersi 

Ut haec igitur in posterum 
firmiter obseruentur et nulla 
dissensio super eisdem 
possessionibus oriatur,  

praesentes Litteris scribi 
fecimus et Sigilli nostri 
munimine roborari. 

Datum anno Domini millesimo 
ducentesimo XXXIV. 

19831 1234-08-99 notum facio Ut autem hec mea donatio 
rata et firma permaneat,  

presens scriptum sigilli 
mei munimine feci 
roborari. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o quarto, mense augusti.

28210 1234-08-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium presentes litteras dicte 
comitisse dedimus 
sigillorum nostrorum 
munimine roboratas 

Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o IIII-o, mense augusto.
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19874 1234-11-27 Nouerit Datum Insulis, feria secunda 
post festum beate Katerine anno 
Domini, M-o CC-o XXX-o 
quarto. 

19873 1234-11-27 Datum Insulis, feria secunda 
post festum beate Katerine anno 
Domini M-o CC-o XXX-o 
quarto. 

19927 1235-01-19 
n.s.

notum facio Ut autem memoriter 
teneatur et firmiter 
obseruetur continentia dicte 
pacis,  

fideliter et plene 
conscriptam propriis 
confirmauimus sigillis. 

Actum apud Asnerias, anno 
Domini M-o CC-o tricesimo 
quarto, mense ianuario, die 
ueneris proxima post festum 
beati Hylarii. 

19942 1235-02-22 
n.s.

Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o quarto feria quinta post
Dominicum qua cantatur Esto
mihi.

19958 1235-02-99 
n.s.

Noverit 
universitas vestra 

In cuius rei testimonium presentem paginam 
sigilli nostri munimine 
fecimus roborari 

Actum anno Domini M CC 
XXXIV-o, mense februarii.

27033 1235-03-99 
n.s.

Noverit 
universitas vestra 

Presentium testimonio 
litterarum. 

 
Datum anno Domini 
M°CC°XXXIIII°, mense Martio. 

27579 1235-03-99 
n.s.

Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presentes litteras fecimus 
sigilli nostri munimine 
roborari. 

Datum Insulis, anno Domini M-
o CC-o XXXIIII-o, mense 
Martio. 

27578 1235-03-99 
n.s.

nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo 
nostro fecimus roborari. 

Actum apud Markette extra 
Insulis, anno Domini M-o CC-o 
XXXIIII-o, mense Martio.
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20030 1235-05-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

Ut autem ista omnia 
supradicta robur optineant 
firmitatis,  

nos presentem cartam, 
sigilli nostri munimine 
roborauimus cum 
appensione sigilli 
dictarum scabinorum et 
iuratorum et 
communitatis Insulensis. 

Datum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo quinto, 
mense maio. 

31155 1235-05-99 Quod ut ratum et 
inconcussum permaneat 

presentes litteras sigilli 
nostri munimine duximus 
roborandas. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o quinto, mense maio.

20055 1235-06-99 
 

Datum anno Domini MCCXXX 
quinto, mense Iunio. 

31512 1235-07-05 Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o quinto, feria quinta post
festum apostolorum Petri et
Pauli.

31513 1235-07-25 Datum Insulis, in die beatorum 
Iacobi et Christoferi, anno 
Domini M-o CC-o XXXV-o. 

20111 1235-09-99 Noverint universi In robur igitur et memoriam 
predictorum, 

presentes litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
appensione muniri.  

Datum anno Domini millesimo 
ducentesimo XXX° quinto, 
mense septembri. 

27034 1235-10-99 Nouerint uniuersi  In robur igitur et memoriam 
predictorum 

presentes litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
munimine roborari. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o quinto, mense Octobri.

28213 1235-11-99 Nouerint uniuersi 
 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o quinto, mense nouembri.

20150 1235-11-99 In robur igitur et memoriam 
praedictorum  

praesentes litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
munimine roborari. 

Datum anno Domini MCCXXXV 
mense Nouembri. 



366 

DiBe 
ID 

Datum Notificatio COR - 
standvastigheidsformule 

COR - 
Valideringsformule 

COR -  
aankondiging 
getuigen 

Datatio 

20163 1235-12-99 Noueritis Datum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo quinto, mense 
decembri. 

20212 1236-01-99 
n.s.

notum fieri uolo Actum apud Insulis, coram 
fidelibus meis, anno domini 
millesimo ducentesimo tricesimo 
quinto, mense Ianuarii. 

20221 1236-02-10 
n.s.

Notum uobis 
facio 

In cuius rei testimonium ac 
memoriam, ad instantiam 
iam dictorum Zobe et 
Heilwidis, uxoris eius, et 
Roelini, patris dicti Zobe,  

presentem cartam 
sepedicte ecclesie 
duximus sigilli nostri 
munimine muniendam. 

Actum Gandaui, anno Domini 
M-o CC-o tricesimo quinto, in
octaua Purificationis beate
Uirginis.

20225 1236-02-21 
n.s.

Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium praesentes litteras sigilli 
nostri munimine fecimus 
roborari. 

Datum Insulis feria V post 
Inuocauit me, anno Domini 
MCCXXXV. 

20285 1236-04-99 nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo 
nostro duximus 
roborandas 

Actum anno domini M-o CC-o 
trigesimo VI-o mense aprili. 

20284 1236-04-99 Noverint universi In robur igitur et memoriam 
predictorum, 

presentes litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
munimine roborari. 
Memoratum quoque 
capitulum, quod predicta 
omnia approbavit, et in 
signum assensus sui 
eisdem litteris sigillum 
suum fecit apponi. 

Actum anno Domini M°CC° 
tricesimo sexto, mense aprili. 

28218 1236-05-99 Nouerint uniuersi In robur igitur et memoriam 
prescriptorum 

presentes litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
munimine roborari 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o VI-o, mense maio.
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28219 1236-05-99 Nouerint uniuersi Quod ut robur optineat 
firmitatis, 

presentes litteras 
monialibus dedimus 
sepedictis sigilli nostri 
appensione munitas. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o VI-o, mense maio.

20307 1236-05-99 
 

Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o sexto mense maio.

20347 1236-07-99 Noueritis In cuius rei testimonium, presentes litteras fecimus 
sigilli nostri munimine 
roborari 

Anno Domini M-o CC-o 
tricesimo sexto, mense iulio. 

28220 1236-09-99 notum facio Ad omnia supradicta 
firmiter et fideliter 
obseruanda  

karissima soror mea 
Margareta, domina de 
Dampetra, se similiter 
obligauit, et ad plenum 
huius obligationis 
iudicium tam ego quam 
ipsa nostris roborauimus 
cartam istam sigillis.  

Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o VI-o, mense septembri.

20386 1236-10-99 
 

Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o sexto, mense octobri.

28222 1236-12-99 Nouerint uniuersi (…) ut eadem robur 
obtineant firmitatis, 

presentes litteras iam 
dicte ecclesie dedimus 
sigilli nostri appensione 
munitas.  

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o, sexto mense decembri.

27035 1237-01-04 
n.s.

Significamus 
vobis 

 
Datum anno Domini 
M°CC°XXXVI° in octaua 
Innocencium. 

20477 1237-02-99 
n.s.

Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium et 
munimen 

presentes litteras fieri 
fecimus et sigilli nostri 
appensione muniri.  

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXX sexto, menso (sic) 
februario. 
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27036 1237-05-99 Uniuersitati 
uestre notum 
facimus 

In cuius rei testimonium, 
munimen et confirmationem 

presentem cartam sigilli 
nostri appensione 
contulimus roboratam. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo trecesimo septimo, 
mense Maio. 

20537 1237-05-99 nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium, presentes litteras prefato 
Philippo fideli nostro 
contulimus sigillo nostro 
roboratas. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo septimo, mense maio. 

20602 1237-07-12 Nouerit 
uniuersitas uestra 

 
Datum dominica post octauas 
apostolorum Petri et Pauli, 
anno Domini M-o CC-o XXX-o 
VII-o, mense iulio.

20636 1237-09-01 Nouerint uniuersi Actum anno Domini M CC 
trigesimo septimo, kal<endas> 
septembris. 

31538 1237-10-99 Uniuersitati 
uestre 
significamus 

In cuius rei testimonium presentem paginam 
sigilli nostri munimine 
fecimus roborari.  

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXXVII-o, mense octobri.

31540 1237-12-99 Uniuersitati 
uestre 
significamus 

In cuius rei testimonium presentem paginam 
sigilli nostri munimine 
fecimus roborari. 

Actum anno Domini M CC-o 
XXXVII-o, mense decembri.

28228 1238-01-99 
n.s.

notum facio In cuius rei memoriam et 
firmitatem  

sigillo meo presentes 
litteras roboratas 
abbatie contuli 
memorate.  

Datum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo septimo, mense 
ianuario. 

20768 1238-01-99 
n.s.

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillis 
nostris fecimus roborari. 

Actum apud Insulam anno 
domini M°CC° tricesimo 
septimo mense Januarii. 

20921 1238-04-30 
a.q.

Noueritis Actum anno Domini M-o CC-o 
trecesimo octauo mense aprili. 
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20985 1238-08-99 Nouerint uniuersi In robur et memoriam 
predictorum 

presentes litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
appensione muniri 

Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX octauo, mense augusto. 

20989 1238-08-99 Notum uobis 
facimus 

In cuius rei testimonium, presentem paginam, 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari.  

Actum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo octauo, mense 
augusto. 

27039 1238-08-99 Nouerint uniuersi Ut hec igitur in perpetuum 
firma permaneant  

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum appensione 
muniri. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o octauo, mense Augusto.

26864 1238-08-99 
 

Datum anno Domini M-o CC-
o!XXX-o octauo mense augusto. 

31335 1238-09-17 Sciat uniuersitas 
uestra 

In cuius rei testimonio presentes litteras 
sigillorum nostrorum 
appensione duximus 
roborandas. 

Actum anno Domini, M-o CC-o 
XXXVIII, feria sexta ante festum 
beati Mathei apostoli. 

31336 1238-09-99 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium et 
munimen 

presentes litteras fecimus 
scribi, et sigillorum 
nostrorum appensione 
muniri.  

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXXVIII-o, mense Septembri.

21004 1238-09-99 Nouerint uniuersi Que ut robur optineant 
firmitatis, 

presentes litteras fieri 
fecimus sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari. 

Actum anno Domini millesimo 
CC-o tricesimo octauo, mense
Septembri.

21012 1238-10-25 
 

Datum Insulis anno domini 
millesimo ducentesimo 
trigesimo octauo, feria secunda 
ante omnium Sanctorum festum. 
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21089 1239-01-18 
n.s.

Nouerint uniuersi In cuius rei memoriam, tam nos quam dicta 
ecclesia, sigilla nostra 
presentibus litteris 
duximus apponenda. 

Datum Insulis, feria tercia ante 
festum beati Uincentii, anno 
Domini M-o CC-o tricesimo 
octauo. 

31330 1239-03-99 
n.s.

Nouerit 
uniuersitas uestra 

In testimonium et memoriam 
cuius rei  

presentes litteras 
sigillorum nostrorum 
appensione duximus 
consignandas.   

Actum anno Domini M CC 
tricesimo octauo, mense Martio. 

21191 1239-06-04 Noueritis 
 

Datum apud Markete, sabbato 
post octabas Trinitatis, anno 
Domini M-o CC-o XXX-o nono. 

21198 1239-06-17 Datum anno gratie M CC 
XXXIX feria sexta post 
Barnab<e> Apost<oli>. 

21214 1239-06-99 Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o nono, mense iunio.

21238 1239-07-99 In cuius rei testimonium et 
munimen  

presentem cartam 
sigillorum nostrorum 
munimine duximus 
roborandam. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo nono, 
mense iulio. 

27043 1239-08-09 
 

Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o nono, in uigilia beati
Laurentii.

27583 1239-08-99 Nouerint uniuersi  In robur igitur et memoriam 
predictorum 

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari. 

Datum anno Domino millesimo 
ducentesimo tricesimo nono, 
mense Augusto. 

21260 1239-09-20 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium, presentes litteras fecimus 
sigilli nostri munimine 
roborari.  

Actum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o nono, in uigilia beati
Mathei apostoli.
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27584 1239-10-09 nouerint uniuersi Datum Querceti, in die beati 
Dyonisii, anno Domini M-o CC-
o XXX-o nono. 

21275 1239-10-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

Ut autem hec nostra donatio 
robur obtineat perpetue 
firmitatis, 

presentes litteras eis 
dedimus, sigillorum 
nostrorum appensione 
munitas.  

Datum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo nono, 
mense octobri. 

21282 1239-11-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium presentes litteras 
sepefato comiti dedimus, 
sigillorum nostrorum 
appensione munitas 

Actum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo nono, mense 
nouembri. 

27130 1239-12-99 Nouerint uniuersi  In robur igitur et memoriam 
predictorum 

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
XXX-o nono, mense Decembri.

27585 1240-02-29 
n.s.

nouerint uniuersi 
 

Datum anno Domini M-o CC-o 
tricesimo nono, in die Cinerum. 

27586 1240-02-29 
n.s.

nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presens scriptum 
sigillorum nostrorum 
appensione duximus 
roborandum. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo nono, 
mense Februario, in die 
Cinerum. 

27045 1240-03-99 
n.s.

notum facimus In cuius rei testimonium, 
munimen et confirmationem 
presentem cartam sigillorum 
nostrorum appensione 
duximus roborandam. 

 
Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo tricesimo nono, 
mense Martio. 

21383 1240-04-99 […] et ad maiorem 
securitatem  

sigillorum nostrorum 
munimine roboramus. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo, 
mense Aprili. 

21440 1240-07-99 
 

27648 1240-07-99 
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27649 1240-07-99 geen 
28235 1240-10-11 Nouerint uniuersi  In cuius rei testimonium presentibus litteris 

sigillorum nostrorum 
apposuimus. 

Actum Gandauo anno Domini 
millesimo ducentesimo 
quadragesimo, feria quinta post 
Dyonisii. 

22526 1240-99-99 Nouerint uniuersi In robur igitur et 
testimonium premissorum, 

presentes litteras fieri 
fecimus, et sigilli nostri 
appensione muniri.  

Datum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo. 

27589 1241-01-19 
n.s.

 
Datum Gandaui, anno Domini 
M-o CC-o XL, sabbato ante
festum beati Uincentii.

21403 1241-01-99 
n.s.

Nouerit 
uniuersitas uestra 

Nos autem ad praedicta 
omnia et quitationem 
superius memoratam uocati 
praedictis interfuimus in 
testimonium et robur 
praedictorum ad instantium 
dictorum comitis et 
comitissae  

praesentes literas 
nostras testimoniales 
super hoc scribi fecimus 
et sigillorum nostrorum 
munimine roborari. 

Datum anno domini 
Mille<sim>o CC-o 
quadragesimo, mense mayo 
(sic) ianuario. 

21561 1241-01-99 
n.s.

Nouerint uniuersi Que ut rata et firma 
permaneant, 

presentes litteras 
sigillorum nostrorum 
munimine duximus 
roborandas. 

Actum Brugis anno Domini M-o 
CC-o XL-o mense Ianuario.

21559 1241-01-99 
n.s.

Uniuersitas 
uestra sciat 

Ut autem hec omnia 
supradicta robur obtineant 
perpetue firmitatis,  

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum appensionibus 
communiri. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo, 
mense ianuario. 

27592 1241-03-14 
n.s.

In cuius rei testimonium et 
firmitatem 

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari 

Actum Gandaui, anno Domini 
millesimo quadragesimo, feria 
quinta post Letare Iherusalem. 
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21739 1241-03-17 
n.s.

Datum Gandaui, anno Domini 
M-o CC-o quadragesimo,
dominica qua cantatur isti sunt
dies, reddite litteras.

21588 1241-03-99 
n.s.

Nouerint uniuersi In cuius rei testimonio presentes litteras 
tradidimus sigillis nostris 
roboratas 

Datum uno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo, 
mense Martio. 

21797 1241-04-05 
n.s.

 
Datum Maleae anno Domini 
MCCXL primo, Sabbatho ante, 
Isti sunt dies. 

21607 1241-04-99 Nouerint 
uniuersitas uestra 

 

21611 1241-04-99 
 

Datum apud Insulam anno 
Domini M-o CC-o XLI-o mense 
aprili. 

21608 1241-04-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium praesentes litteras 
conscribi fecimus et 
sigillorum nostrorum 
munimine roborari. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo 
primo, mense aprili. 

27047 1241-05-08 
 

Datum apud Morinos, anno 
Domini millesimo ducentesimo 
quadragesimo primo, in uigilia 
Ascensionis Domini. Reddite 
literas. 

21630 1241-05-99 Nouerint uniuersi Et ut hec omnia rata et firma 
permaneant, 

presentem paginam 
sigillorum nostrorum 
munimine duximus 
roborandam. 

Actum anno Domini MCCXLI, 
mense maio. 

21631 1241-05-99 Uniuersitati 
uestrae uolumus 
esse notum 

 
Datum anno Domini MCCXLI 
mense Maio. 
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27049 1241-06-11 Datum in Morinis, anno Domini 
millesimo ducentesimo 
quadragesimo primo, in festo 
beati Barnabe apostoli.  

27050 1241-06-29 Datum Gandavi, anno Domini 
M-o CC-o quadragesimo primo,
in die

21650 1241-06-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

Quae omnia ut rata et firma 
permaneant,  

presentes litteras 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari. 

apostolorum Petri et Pauli. 

21651 1241-06-99 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium et 
firmitatem 

praesentes litteras 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari. 

Anno MCCXLI mense Iunio. 

21652 1241-06-99 Ut autem praedicta omnia in 
perpetuum firmiter 
obseruentur, 

praesentem paginam 
scribi fecimus et 
sigillorum nostrorum 
munimine roborari.  

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo 
primo mense Iunio. 

27051 1241-06-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In memoriam igitur 
predictorum  

cartam presentem 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari. 

Actum anno Domini M-o CC-o 
quadragesimo primo, mense 
iunio. 

21660 1241-07-01 Nouerit 
uniuersitas uestra 

 
Actum Curtraci anno domini 
MCCXLI, prima die iulii. 

21676 1241-07-99 
 

In robur igitur omnium 
predictorum,  

nos presentes litteras 
scribi fecimus et 
sigillorum nostrorum 
appensione signari. 

Datum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo 
primo, mense iulio. 



375 

DiBe 
ID 

Datum Notificatio COR - 
standvastigheidsformule 

COR - 
Valideringsformule 

COR -  
aankondiging 
getuigen 

Datatio 

21690 1241-08-14 nouerint uniuersi Datum Gand anno Domini M 
CC quadragesimo prime in 
uigilia assumptionis Beate 
Uirginis. 

21693 1241-08-20 Datum anno Domini M CC XL 
primo feria tercia post 
assumptionem Beati Uirginis. 

21706 1241-08-99 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium et 
firmitatem  

presentes litteras 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari. 

Actum Gandense, anno Domini 
M°CC° quadragesimo, mense 
Augusto.  

21634 1241-08-99 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presentes litteras sigillis 
nostris fecimus sigillari. 

Actum Gandaui anno Domini 
millesimo ducentesimo 
quadragesimo primo mense 
Augusto. 

21716 1241-09-99 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presentes litteras scribi 
fecimus etc.  

Actum anno Domini M° CC° XL 
primo, mense septembri. 

29389 1241-09-99 notum facimus In cuius rei testimonium presentes litteras sigillis 
nostris duximus 
roborandas.  

Actum anno domini M-o CC-o, 
quadragesimo primo mense 
septembri. 

21723 1241-11)99 Notum facimus In cuius rei testimonium et 
munimen,  

presentes litteras sigilli 
nostri munimine fecimus 
consignari. 

Actum Parisius, anno Domini 
millesimo ducentesimo primo, 
mense nouembri. 

21724 1241-11-99 Notum facimus In cuius rei testimonium et 
munimen,  

presentes litteras 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
consignari. 

Actum Parisius anno Domini M 
CC XLI mense nouembri. 

21734 1241-12-99 Nouerint uniuersi (…) et inconuulsa 
permaneant in perpetuum 

presens scriptum 
sigillorum nostrorum 
appensione roborauimus. 

Actum anno M CC 
quadragesimo primo mense 
decembri. 
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21750 1242-01-17 
n.s.

Datum in Mormailles, anno 
Domini millesimo ducentesimo 
quadragesimo primo, feria sexta 
post octauas epyphanie. 

27558 1242-02-26 
n.s.

Datum apud Winendale, anno 
Domini 1241 feria 4 post 
Mathiae. 

30650 1242-02-99 
n.s.

Nouerit 
uniuersitas uestra 

Ut igitur illa que superius 
sunt expressa et secura 
permaneant ut secura futuris 
temporibus, et a posteritate 
nostra fideliter obseruata 
consistant,  

presentem cartam 
sigillorum nostrorum 
appensione fecimus 
roborari.  

Actum anno Domini, M-o CC-o 
XLI mense Februario. 

21768 1242-02-99 
n.s.

Noverint universi In cuius rei testimonium et 
munimen 

presentes litteras iam 
dicto contulimus 
hospitali sigillorum 
nostrorum appensione 
munitas. 

Actum apud Gandavum, anno 
Domini millesimo ducentesimo 
quadragesimo primo, mense 
Februario. 

21771 1242-02-99 
n.s.

Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium,  presentes litteras 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari. 

Datum apud Gandauum, anno 
Domini ducentesimo 
quadragesimo primo, mense 
februario. 

31575 1242-03-99 
n.s.

Uniuersitate 
uestre notum 
facimus 

In cuius rei testimonium presentem paginam 
sigillorum nostrorum 
munimine fecimus 
roborari. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
quadragesimo primo, mense 
martio. 

25749 1242-04-19 
a.q.

In robur igitur et memoriam 
predictorum  

has easdem litteras sigilli 
nostri fecimus 
appensione muniri. 

Anno Domini M-o CC-o XLI-o, 
mense Aprili. 
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21825 1242-05-14 Datum Ipris, feria quarta, post 
iubilate, anno M-o CC-o 
quadragesimo secundo. 

27053 1242-06-02 Datum apud Bincium, anno 
Domini M°CC°XLII°, feria 
secunda ante Penthecostes. 

21859 1242-06-99 In robur igitur et memoriam 
predictorum,  

presentes litteras scribi 
fecimus et sigilli nostri 
munimine roborari. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
quadragesimo secundo. 

21881 1242-08-05 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium,  presentes litteras sigilli 
nostri munimine fecimus 
roborari. 

Actum feria tertia post festum 
beati Petri ad uincula, anno 
Domini M-o CC-o 
quadragesimo secundo, mense 
augusto. 

21889 1242-08-99 Notum facimus In cuius rei testimonium presentes litteras dicte 
ecclesie sigillorum 
nostrorum munimine 
concessimus roboratas; 
et ut magis dicte ecclesie 
in posterum caueatur, 
sigilla dictorum 
Gilleberti castellani et 
Maroie, eius uxoris, 
presentibus litteris 
fecimus apponi. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo 
secundo, mense augusto. 

21897 1242-08-99 Nouerint uniuersi Ut hec autem que in 
predictis litteris abbatis et 
conuentus continentur in 
posterum firmiter 
obseruentur  

istas nostras litteras 
sigilli nostri munimine 
fecimus roborari. 

Datum a nobis anno Domini M-
o CC-o XL-o secundo mense 
Augusto. 
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27064 1242-09-99 Nouerint uniuersi In robur igitur et memoriam 
predictorum 

presentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari. 

Datum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo 
secundo, mense Septembri. 

21926 1242-11-03 Nouerint uniuersi In cuius rei testimonium presentes litteras 
sigillorum nostrorum 
munimine duximus 
roboratas.  

Datum Querceti, anno Domini 
millesimo ducentesimo 
quadragesimo secundo, in 
crastino animarum. 

27139 1242-11-99 
 

Datum anno Domini M-o CC-o 
XL-o secundo, mense Nouembri.

21943 1242-12-01 Nouerit 
uniuersitas uestra 

Datum Querceti anno Domini 
millesimo ducentesimo 
quadragesimosecundo in 
crastino beati Andree Apostoli. 

21966 1242-99-99 NOUERIT 
uniuersitas uestra 

DATUM Insulae anno Domini 
M CC II mense Decembri. 

21975 1242-99-99 
 

In robur igitur et memoriam 
omnium praedictorum  

praesentem chartam 
scribi fecimus, et 
sigillorum nostrorum 
appensionibus roborari 

Actum anno domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo 
secundo. 

27353 1243-05-18 Nouerit 
uniuersitas uestra 

 
Datum Insulis anno Domini M-o 
CC-o quadragesimo tercio, feria
secunda ante Ascensionem.

22056 1243-05-20 Nouerit 
uniuersitas uestra 

Ad perpetuum ergo robur et 
confirmationem omnium 
predictorum,  

presentem paginam 
sigillis nostris duximus 
roborandam. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo 
tercio, XIII-o Kal<endas> Iunii. 

22062 1243-05-99 
  

DATUM anno MCXLIII mense 
Maio. 
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22066 1243-05-99 Nouerint uniuersi Ut autem dicta donatio, 
quam nos duximus 
approbandam, robur 
obtineat firmitatis,  

presentes dedimus 
litteras dicte ecclesie 
nostri munitas 
appensione sigilli. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo 
tercio, mense maio. 

22065 1243-05-99 Nouerint uniuersi Ut autem prescripta mea 
collatio stabilis in 
perpetuum sit et firma, 

presentes litteras 
prenotate tradidi 
ecclesie, sigilli mei 
appensione munitas 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo XL-o tercio, mense 
maio. 

27056 1243-07-99 Noverit 
universitas vestra 

In cuius rei testimonium presentes litteras 
predictis uille et hospitali 
Aldenardensibus sigillo 
nostro contulimus 
roboratas. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo 
tercio, mense iulio. 

22138 1243-08-99 Nouerint uniuersi  Ut haec autem Donatio 
stabilis, et inconcussa 
permaneat,  

praesentem Cartam 
saepedictis Domui et 
Fratribus tradidimus, 
Sigilli nostri munimine 
roboratam. 

Datum anno Domini millesimo 
ducentesimo, quadragesimo 
tertio, mense Augusti. 

22145 1243-08-99 Nouerint uniuersi 
 

Actum et datum anno Domini 
millesimo ducentesimo 
quadragesimo tertio, mense 
Augusto. 

22165 1243-10-21 Datum anno Domini M-o CC-o, 
quadragesimo tercio, in die 
undecim millium Uirginum. 

27355 1243-11-99 Nouerit 
uniuersitas uestra 

In cuius rei testimonium praesentes litteras scribi 
fecimus et sigillorum 
nostrorum munimine 
roborari. 

Datum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo 
tercio, mense nouembri. 

27141 1243-99-99 
 

Datum anno Domini M-o CC-o 
quadragesimo tertio. 
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22227 1244-01-06 
n.s.

notum facio Ut igitur hec rata et firma 
permaneant  

dedi sepedicte ecclesie 
presentes litteras sigilli 
mei munimine roboratas. 

Actum publice Dunensi ante 
portam, anno Domini M-o CC-o 
X L-o tercio, in die Epiphanie 
Domini. 

22242 1244-01-99 
n.s.

Nouerint uniuersi Et ut predicta rata maneant 
et inconcussa,  

presentibus litteris sigilla 
nostra duximus 
apponenda. 

Actum anno domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo 
tertio, mense ianuario. 

27057 1244-04-02 
a.q.

Nouerint uniuersi Que ut robur optineat 
firmitatis,  

presentes fieri fecimus 
litteras et sigillorum 
nostrorum appensione 
muniri. 

Actum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo 
tertio, mense Aprili. 

22382 1244-06-30 Nouerit 
uniuersitas uestra 

 
Datum Valenchinis anno 
Domini MCCXLIV, in crastino 
apostolorum Petri et Pauli. 

22384 1244-06-99 Nouerint uniuersi  Que ut robur obtineant 
firmitatis, 

presentes litteras fieri 
fecimus, et sigillorum 
nostrorum appensione 
muniri.  

Datum anno Domini M-o CC-o 
XL-o quarto, mense iunio.

28251 1244-06-99 In cuius rei testimonium presentes litteras 
conscriptas sigillis 
nostris fecimus sigillari. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
XL-o quarto, mense iunio.

22450 1244-09-07 Nouerint uniuersi 
 

Actum Berghis, anno Domini M-
o CC-o quadragesimo quarto, in 
uigilia Natiuitatis beate Marie 
uirginis. 

28255 1244-11-99 Nouerint uniuersi Que ut robur obtineant 
firmitatis, 

presentes litteras fieri 
fecimus et sigillorum 
nostrorum appensione 
muniri. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
XL-o quarto, mense nouembri.
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DiBe 
ID 

Datum Notificatio COR - 
standvastigheidsformule 

COR - 
Valideringsformule 

COR -  
aankondiging 
getuigen 

Datatio 

22194 1244-12-04 
a.q.

Notum facimus 
uniuersis 

Et, ut predicta robur 
obtineant perpetuitatis, 

tam nostrorum quam 
dicte karissime sororis 
nostre sigillorum 
appentione presentes 
litteras duximus 
roborandas. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
quadragesimo quarto, mense 
decembri. 

28256 1244-12-04 
a.q.

Notum facimus 
uniuersis  

Et ut ista robur obtineant 
perpetuitatis,  

presens scriptum tam 
sigillorum nostrorum 
quam karissime sororis 
nostre Margarete, 
domine de Dampetra, 
munimine, de cuius 
consensu predicta 
prenotate ecclesie 
conceduntur, duximus 
roborandum. 

Datum anno Domini M-o CC-o 
quadragesimo quarto, mense 
decembri. 



382 

Bijlage 5 

Overzicht van de chronologisch-geografische spreiding van de karakteristieke dictaatcomponenten uit 

het dispositio van de redactionele kanselarijoorkonden 
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Bijlage 6 

Overzicht van de chronologisch-geografische spreiding van de karakteristieke protocolformules uit de 

redactionele kanselarijoorkonden 
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Bijlage 7 

Overzicht van de oorkonden gemundeerd door een scriptor in dienst van de grafelijke kanselarij 
(1191-1244) 

DiBe ID Kanselarij-
hand 

Jaar Oorkonder Destinataris / 
beneficiaris 

Graaf-
schap 

Archiefbewaarplaats / 
Referentie literatuur 

Referentienr. 
Digitale 
Collectie 
Prevenier 

Kanselarij-
redactie 

3397 1 1195 Boudewijn V/VIII CP la-Salle-le-Comte 
(Valenciennes) 

HEN ADN Rijsel, 11G 1/2(1) 4111 

2187 1 1195 Boudewijn V/VIII CP Ste-Waudru (Mons) HEN ADN Rijsel, G (anc. Cath. 
Cambrai, VI, 145) 

4291 

2190 1 1195 Boudewijn V/VIII CP Ste-Waudru (Mons) HEN RA Mons, Trésorerie comtes 
Hainaut, 8 

4251/4252 

3399 1 1196 Boudewijn VI/IX CP Ste-Waudru (Mons) HEN ADN Rijsel, 4G9/139 
13092 2 1201 Boudewijn VI/IX AB Anchin HEN ADN Rijsel, 1H260/2835 
13764 3 1205 Filips van Namen AB Corbie ADN Rijsel, 1H 338/3452 4058 
7706 4 1196 Boudewijn VI/IX CP la-Salle-le-Comte 

(Valenciennes) 
HEN ADN Rijsel, 11G 12/61 4101 ja 

5463 4 1200 Boudewijn VI/IX AB Cantimpré CAMBR ADN Rijsel, 37H 32/128 3851 
2931 5 1198 Filips van Namen St-Pierre-au-Château 

(Namen) 
NAM WALRAET, Actes de 

Philippe Ier, Pl. I 
14651 

2750 5 1198 Kapittel van 
Soignies 

CP Kapittel van Soignies HEN AE Mons, Trésorerie des 
comtes de Hainaut, 9 

29441 
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4663 5 1200 Boudewijn VI/IX C
M 

charte féodale HEN RA Mons, Documents 
précieux, 1 

4231/4232 

4664 5 1200 Boudewijn VI/IX C
M 

charte pénale HEN RA Mons, Documents 
précieux, 2 

4221/4222 

14027 5 1207 Filips van Namen CP St-Aubain NAM WALRAET, Actes de 
Philippe Ier, Pl. III 

1466 

13798 5 1205 Oom Willem AB St-Feuillien-du-
Roeulx 

HEN RA Mons, Chartrier de St-
Feuillien, 49 

9281 

14270 6 1208 Filips van Namen CP Kortrijk VL RA Kortrijk, Fonds OLV, 32 1704 ja 
14239 6 1208 Filips van Namen CP Kortrijk VL RA Kortrijk, Fonds OLV, 31 1705 ja 
14588 6 1211 Filips van Namen NN baljuws van 

Vlaanderen 
VL RA Gent, Fonds SBG, O.134 365 

15896 6 1218 Johanna XX Raas van Gavere 
(mandament) 

VL RA Gent, Fonds SBG, O.160 4000 ja 

14604 6 1211 Filips van Namen AB Sint-Baafs VL RA Gent, Fonds SBG, O.135 366 ja 
16439 6 1220 Johanna CP Sint-Donaas 

(Brugge) 
VL Archief Bisdom Brugge, 

Fonds St-Donaas, A242/62 

30619 6 1220 Johanna CP Sint-Donaas 
(Brugge) 

VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A242/63 

16557 6 1221 AE Keulen 
Engilbertus 

CO Johanna VL ADN Rijsel, Serie B, 
1260/354 

28649 6 1222 Johanna CP Sint-Pieters (Rijsel) VL ADN Rijsel, Serie B, 
1526/372 

11859 

26227 6 1223 Johanna XX Walter van Kortrijk VL RA Kortrijk, Fonds 
Groeninge, 3 

3991 ver-
moedelijk 
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Jaar Oorkonder Destinataris / 
beneficiaris 

Graaf-
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Archiefbewaarplaats / 
Referentie literatuur 

Referentienr. 
Digitale 
Collectie 
Prevenier 

Kanselarij-
redactie 

17432 6 1225 Walter van Kortrijk AB Sint-Baafs (Gent) VL RA Gent, Fonds SBG, O.195 1944 
6 1217 Walter Berthout CO Johanna VL ARA Brussel, Oorkonden 

van Brabant, 7 
4408 

15924 6 1218 Johanna XX Willem van Staden VL Archief Groot Seminarie 
Brugge, Fonds Ten Duinen-
Ter Doest, 540 

2819 

28072 6 1221 Warinharius III van 
Bollanden 

CO Johanna VL RA Gent, Fonds St-Genois, 
14 

1987 

8804 6 1200 Schepenen van 
Kortrijk 

RE Frankrijk VL AN Parijs, Serie J, 532/1/3 
(3) 

1445 

14555 6 1211 Jan van Nesle AB Ter Doest VL Archief Groot Seminarie 
Brugge, Fonds Ter Duinen-
Ter Doest, 522 

2836 

14516 7 1210 Filips van Namen CP OLV Kortrijk VL ADN Rijsel, Serie B, 
1494/272 

8911 ja 

14539 7 1210 Filips van Namen XX Maria van Frankrijk NAM AN Parijs, Serie J, 531/1 363 
14965 8 1213 Ferrand en Johanna AB St-Baafs (Gent) VL RA Gent, Fonds SBG, O.140 4006 
14819 8 1213 Ferrand XX Baljuws Thimerus en 

Lietnotus 
VL RA Gent, Fonds SBG, O.136 4007 ja 

26037 8 1211 Willem de Capella AB Merkem VL ARA Brussel, Trésor de 
Flandre, 2 

4400 

13407 8 1203 Maria van 
Champagne 

AB St-Aubert (Cambrai) CAMBR ADN Rijsel, 36H87/897 

15732 9 1217 Johanna XX Raas van Gavere VL RA Gent,  Fonds SBG, O.157 4001 ja 
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Prevenier 

Kanselarij-
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15714 9 1217 Johanna XX Walter van 
Zomergem, baljuw 
van Brugge 

VL RA Gent,  Fonds SBG, O.156 4002 ja 

15679 9 1217 Johanna UR Kortrijk VL ADN Rijsel, Serie B, 
1377/308 

8920 

26216 9 1217 Johanna AB Nieuwenbos VL RA Gent, Fonds 
Nieuwenbos, A2 

4011 

15391 9 1215 Johanna AB St-Baafs VL RA Gent,  Fonds SBG, O.148 4005 
26062 9 1217 Johanna AB Oudenburg VL RA Brugge, Reeks Blauwe 

nummers, 6681 

28335 9 1217 Johanna en Willem 
van Holland 

CO Vlaanderen-Holland VL-HOL RA Brugge, Fonds St-
Donaas, 56 

26217 10 1218 Johanna AB Oudenburg VL RA Brugge, Reeks Blauwe 
nummers, 6680 

ja 

33847 10 1218 Johanna AB Loos VL ADN Rijsel, 27H 17/249 3973 
15996 11 1218 Michel van Harnes CO Johanna VL ADN Rijsel, Serie B, 

1292/316 
8845 

33856 11 1219 Johanna AB Fontaine HEN ADN Rijsel, 32H 5/17 3965 
16119 11 1219 Michel van Harnes AB Watten VL ADN Rijsel, Serie B, 

1292/319 
13752 

16172 11 1219 Johanna AB Ten Duinen VL Archief Groot Seminarie 
Brugge, Fonds Ten Duinen – 
Ter Doest, 547 

2814 ja 

27532 11 1224 Johanna XX Walter van Kortrijk VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A243/271 

2917 ver-
moedelijk 
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Prevenier 

Kanselarij-
redactie 

16098 11 1219 Johanna AB Hospitaalridders van 
Haute-Avesnes 

HEN AN Parijs, Serie S, 5211/60 
(1) 

3982 

17440 12 1225 Walter van Kortrijk AB St-Baafs VL RA Gent, Fonds SBG, O.196 1945 
16416 12 1220 Johanna CP Sint-Donaas VL Archief Bisdom Brugge, 

Fonds St-Donaas, A242/60 

33844 12 1223 Johanna PP Robert, proost van 
CP St-Amé (Dowaai) 

VL ADN Rijsel, 1G 196/1045 3981 

33846 12 1225 Johanna AB Loos VL ADN Rijsel, 27H 32/462 3972 
17433 12 1225 Johanna AB St-Pieters VL RA Gent, Fonds St-Pieters, 

475 
3995 

18629 12 1229 Ferrand AB St-Pieters VL RA Gent, Fonds St-Pieters, 
503 

12 1241 Johanna AB Anchin HEN ADN Rijsel, 1H54/621 
36086 12 1241 Thomas en Johanna AB Loos VL ADN Rijsel, 27H51/751 A 
21937 12 1242 Hugo, burggraaf 

van Gent 
AB St-

Elisabethbegijnhof 
VL SA Gent, Fonds Groot 

Begijnhof, Bethune, 9 

22365 12 1244 Thomas AB Cysoing VL ADN Rijsel, 38H4/16 
26219 12 1219 Johanna XX Walter van Kortrijk VL RA Kortrijk, Fonds 

Groeninge, 2 
3992 ja 

16534 12 1221 Johanna AB Nonnenbosse VL RA Brugge, Reeks Blauwe 
nummers, 9176 

4014 ja 

16515 12 1221 Scholasticus van 
het St-
Pieterskapittel 
(Rijsel) 

AB Zoetendale VL RA Brugge, Fonds 
Zoetendale, 2 en RA 
Kortrijk, Fonds Harelbeke, 
2492 

13882 
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12 1226 AE Reims CO vrijlating graaf 
Ferrand 

VL ADN Rijsel, Serie B, 
224/409 

 

16322 12 1220 Johanna AB Lo VL Archief Groot Seminarie 
Brugge, Fonds Lo, 23 

4024 

27274 13 1219 Johanna HO Kortrijk VL RA Kortrijk, Fonds 
Hospitaal, 96 

3993 ja 

33855 13 1219 Johanna AB Fontaine HEN ADN Rijsel, 32H 5/17 3964 
16195 13 1219 Johanna XX Ontvangers van 

Halluin 
VL RA Kortrijk, Fonds kapittel 

OLV, 47 
3989 ja 

16218 13 1219 Johanna CP Kortrijk VL RA Kortrijk, Fonds kapittel 
OLV, 49 

3988 ja 

33859 13 1220 Johanna DO Hendrik van Sebourg VL ADN Rijsel, 28H 33/983 3968 
16400 13 1220 Johanna AB St-Baafs (Gent) VL RA Gent, Fonds SBG, O.172 3999 
17087 13 1223 Johanna XX Baljuw van Gent VL RA Kortrijk, Fonds kapittel 

OLV, 54 
3986 ja 

30622 13 1224 Michel van Harnes, 
constabularius 

CO Johanna VL ADN Rijsel, Serie B, 
1292/398 

13751 

14 1232 Ferrand en Johanna AB Ter Doest VL Archief Groot Seminarie 
Brugge, Fonds Ten Duinen - 
Ter Doest, 658 

19326 14 1232 Ferrand en Johanna XX Brugse Vrije VL RA Brugge, Fonds Vrije, 5 ja 
20354 14 1236 Johanna AB Ter Doest VL Archief Groot Seminarie 

Brugge, Fonds Ten Duinen - 
Ter Doest, 692 

31545 14 1238 Drie kanunniken 
van St-Donaas 

CP St-Donaas (Brugge) VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A 244/142 
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21001 14 1238 Volker, CA Rijsel, 
Willem, CA St-
Donaas en Egidius 
van Bredene 

CP 
- 
CP 

St-Pieters (Rijsel) - 
St-Donaas (Brugge) 

VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A 244/147 

 

21889 14 1242 Thomas en Johanna AB St-Bertijns 
(Poperinge) 

VL RA Brugge, Fonds St-
Bertijns Poperinge, 71 

ja 

14 1217 Willem de Capella CP St-Donaas VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A 242/55 

30453 14 1220 Johanna HO Kortrijk VL RA Kortrijk, Fonds OLV 
hospitaal, 96 

13778 

26230 14 1224 Willem de Capella XX Walter van Kortrijk VL RA Kortrijk, Fonds 
Groeninge, 4 

1725 ja 

31470 
(bis) 

14 1230 Willem de Capella CP St-Donaas VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A 243/87 

26757 15 1226 Johanna XX 
- 
CS 
- 
AB 

Raas van Gavere, 
Hugo CS Gent en 
abdij van St-Baafs 

VL RA Gent, Fonds SBG, O.197 ja 

30629 15 1227 Michel van Boelare CO Ferrand en Johanna VL ADN Rijsel, Serie B 
1292/445 

30627 15 1226 Michel van Harnes 
en Walter van 
Voormezele 

CO Johanna VL ADN Rijsel, Serie B 
1292/432 

18347 15 1228 Ferrand AB Nonnenbosse VL RA Brugge, Fonds 
Nonnenbossche, 34 

ja 
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18298 15 1228 Ferrand en Johanna NN Baljuws van Gent VL SA Gent, Reeks 
Stadscharters, 94/43 

 
ja 

18297 15 1228 Ferrand en Johanna NN Baljuws van Gent VL SA Gent, Reeks 
Stadscharters, 94/41 

ja 

19079 15 1231 Ferrand CP St-Donaas (Brugge) 
en Willem de 
Capella 

VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A243/98 

ja 

18967 15 1231 Ferrand AB Marquette VL ADN Rijsel, Serie B, 
444/534 

ja 

19039 15 1231 Ferrand AB 
- 
UR 

St-Baafs (Gent) - 
Gent 

VL RA Gent, Fonds SBG, O.213 vermoedelijk 

31342 15 1232 Ferrand en Johanna AB Ter Doest VL Archief Groot Seminarie 
Brugge, Fonds Ten Duinen-
Ter Doest, 318/5 

ja 

15 1232 Ferrand AB Bijloke VL SA Gent, Fonds Bijloke, C17 

15 1232 Ferrand AB Bijloke VL SA Gent, Fonds Bijloke, C16 

27014 16 1227 Ferrand AB Nieuwenbos VL RA Gent, Fonds 
Nieuwenbos, B 29 

ja 

27081 16 1228 Ferrand en Johanna AB Bijloke VL SA Gent, Fonds Bijloke, B6 ja 

25702 16 1228 Ferrand en Johanna HO Wittoc (Gent) VL SA Gent, Fonds Bijloke, B5 ja 

18371 16 1228 Ferrand en Johanna AB Bijloke VL SA Gent, Fonds Bijloke, B9 ja 
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26758 16 1228 Abt van St-Baafs AB Bijloke VL SA Gent, Fonds Bijloke, B12 
 

25717 16 1232 Ferrand en Johanna AB Nieuwenbos VL RA Gent, Fonds 
Nieuwenbos, B 46 

ja 

19604 16 1233 Johanna HO Bijloke VL SA Gent, Fonds Bijloke, C30 ja 

16 1233 Johanna HO Comtesse (Rijsel) VL ADN Rijsel, Serie B, 
444/579 

16 1233 Ferrand (DISP) HO Bijloke VL SA Gent, Fonds Bijloke, C26 

16 1233 Raas van Gavere en 
Alardus, miles van 
Heule 

AB Bijloke VL SA Gent, Fonds Bijloke, C27 

27027 16 1233 Ferrand (DISP) HO Brugge (St-Jan) VL Archief OCMW Brugge, 
Fonds St-Janshospitaal, 14 

ja 

19658 16 1233 Johanna HO St-Sauveur (Rijsel) VL ADN Rijsel, Serie B, 
444/580 

ja 

27028 16 1233 Johanna HO Oudenaarde VL Archief OCMW Oudenaarde, 
599 

ja 

26763 16 1234 Abt van St-Baafs PO Gent (St-Michiels en 
Ekkergem) 

VL SA Gent, Fonds Bijloke, C49 

20163 16 1235 Johanna AB Bijloke + St-
Elisabethbegijnhof 
(Gent) 

VL SA Gent, reeks LXXVIII, 
Gedeponeerd fonds Groot 
Begijnhof Sint-Elisabeth, 
Cartularium Béthune, 1-59, 
enveloppe 2 

ja 
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16 1235 Johanna AB Bijloke VL SA Gent, Fonds Bijloke, D3 
 

25731 16 1235 Johanna AB 
- 
HO 

Bijloke VL SA Gent, Fonds Bijloke, D6 

27034 16 1235 Johanna AB Bijloke VL SA Gent, Fonds Bijloke, D4 ja 

21053 16 1238 Abt van St-Baafs AB Bijloke VL SA Gent, Fonds Bijloke, D36 
16 1238 Johanna AB Nieuwenbos VL SA Gent, Fonds Bijloke, D15 

16 1239 Johanna AB Bijloke VL SA Gent, Fonds Bijloke, D54 

25748 16 1241 Ferrand en Johanna AB Nieuwenbos VL RA Gent, Fonds 
Nieuwenbos, C83 

17342 16 1224 Willem, proost vh 
St-Pieterskapittel 
(Rijsel) 

AB Dominicanen van 
Rijsel 

VL ADN Rijsel, 127H1/3 5053 

17348 16 1224 Willem, decaan vh 
St-Pieterskapittel 

AB Dominicanen van 
Rijsel 

VL ADN Rijsel, 127H1/2 5054 

28656 16 1224 Willem, decaan vh 
St-Pieterskapittel 

CP St-Pieterskapittel in 
Rijsel 

VL ADN Rijsel, 16G99/1041 5807 

17365 16 1224 Rogerus, burggraaf 
van Rijsel 

CP St-Pieterskapittel in 
Rijsel 

VL ADN Rijsel, 16G99/1042 5806 
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17426 16 1225 Walter, bisschop 
van Doornik 

CP St-Pieterskapittel en 
de Dominicanen van 
Rijsel 

VL ADN Rijsel, 16G256/2117 489 

28295 17 1233 Johanna UR 
- 
AB 

Mardyck - Marquette VL ADN Rijsel, 33H57/1015 ja 

21634 17 1241 Thomas en Johanna AB St-Baafs (Gent) VL RA Gent, Fonds SBG, O.273 ja 
17 1234 Johanna AB Zoetendale VL RA Brugge, Fonds 

Zoetendale, 4 
19958 17 1235 Johanna XX Jan van Praat VL RA Gent, Fonds St-Pieters, 

518 
vermoedelijk 

28217 17 1236 Johanna en 
Boudewijn van 
Namen 

AB Marquette VL ADN Rijsel, 33H43/623 

27586 17 1240 Thomas CA Egidius van Bredene VL RA Brugge, Reeks Blauwe 
nummers, 7390 

ja 

29128 18 1230 Johanna AV Robrecht VII van 
Béthune, voogd van 
Arras 

ADN Rijsel, Serie B, 
1013/510 

vermoedelijk 

18523 18 1230 Ferrand en Johanna EP 
- 
AB 

Bisschop van 
Doornik - Marquette 

VL - 
HEN 

ADN Rijsel, 33H 27/429 ja 

31478 18 1231 Johanna CP St-Donaas (Brugge) VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A243/97 

18 1236 Johanna CP St-Donaas (Brugge) VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A 244/126 
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28187 19 1231 Johanna AB Marquette VL ADN Rijsel, 33H 51/788 
 

ja 
28184 19 1230 Ferrand AB Marquette VL ADN Rijsel, 33H 79/1329 vermoedelijk 
28189 19 1231 Ferrand AB Marquette VL ADN Rijsel, 33H 28/438 ja 
28190 19 1231 Ferrand AB Marquette VL ADN Rijsel, 33H 79/1330 ja 
19365 (1) 19 1232 Pierre de Colmieu, 

PP St-Omaars 
CO 
- 
CP 

Ferrand - St-Donaas 
(Brugge) 

VL ADN Rijsel, Serie B, 
1507/567 

ja 

28291 19 1232 Johanna AB Marquette VL ADN Rijsel, 33H 79/1333 
36085 19 1241 Thomas en Johanna AB Loos VL ADN Rijsel, 27H 51/751 
28294 19 1233 Johanna AB Loos VL ADN Rijsel, 27H 39/554 ja 
31145 19 1234 Johanna PP Franco van 

Maldegem + DE 
Brugge 

VL Archief Bisdom, Fonds St-
Donaas, A244/114 

31470 19 1230 Willem de Capella CP St-Donaas VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A 243/87 

28295 
(A) 

19 1233 Johanna UR 
- 
AB 

Mardyck - Marquette VL ADN Rijsel, 33H 57/1015 ja 

31515 20 1235 Johanna CP St-Donaas (Brugge) VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A244/119 

19932 20 1235 Johanna AB (ND-des-Près 
(Dowaai) 

VL ADN Rijsel, 30H33/648 

21 1239 Thomas XX 
- 
AB 

Baljuw van Gent - 
Bijloke 

VL SA Gent, Fonds Bijloke, D56 
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DiBe ID Kanselarij-
hand 

Jaar Oorkonder Destinataris / 
beneficiaris 

Graaf-
schap 

Archiefbewaarplaats / 
Referentie literatuur 

Referentienr. 
Digitale 
Collectie 
Prevenier 

Kanselarij-
redactie 

27043 21 1239 Thomas AB Abt van Cîteaux - 
Bijloke 

VL SA Gent, Fonds Bijloke, D41 
 

ja 

21 1239 Johanna XX 
- 
AB 

Baljuw van Gent - 
Bijloke 

VL SA Gent, Fonds Bijloke, D55 

21214 21 1239 Thomas AB Nonnenbosse VL RA Brugge, Fonds 
Nonnenbosse, 41 

ja 

27130 21 1239 Johanna AB Bijloke VL SA Gent, Reeks LXXV, 
charters, Bijloke 4 

ja 

21411 22 1240 Thomas en Johanna DE Kortrijk VL RA Kortrijk, Fonds OLV, 87 10779 
21966 22 1240 Thomas en Johanna AB Loos VL ADN Rijsel, 27H4/51 ja 
21690 22 1241 Thomas XX Willem van Boudelo VL SA Antwerpen, K 1171 8907 ja 
27050 22 1241 Thomas XX Renier van 

Klemskerke, baljuw 
van Brugge 

VL RA Brugge, Blauwe 
nummers, 7009 

ja 

21943 22 1242 Thomas AB 
- 
CA 

St-Baafs + Hendrik 
van Balegem 

VL RA Gent, Fonds SBG, O.276 ja 

25368 22 1241 Thomas en Johanna AB Ten Duinen VL Archief Groot Seminarie 
Brugge, Fonds Ten Duinen - 
Ter Doest, 740 

21440 22 1240 Thomas en Johanna UR Veurne (kasselrij) 
(annex) 

VL ADN Rijsel, Serie B, 
1368/704 

ja 

22145 22 1243 Johanna AB Orde v Cîteaux AD de l’Aube, Troyes, 
3H107 

13872 ja 

22 1243 Thomas AB Ten Duinen VL Archief Groot Seminarie 
Brugge, Fonds Ten Duinen - 
Ter Doest, 760 
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DiBe ID Kanselarij-
hand 

Jaar Oorkonder Destinataris / 
beneficiaris 

Graaf-
schap 

Archiefbewaarplaats / 
Referentie literatuur 

Referentienr. 
Digitale 
Collectie 
Prevenier 

Kanselarij-
redactie 

27816 22 1244 Thomas en Johanna XX Mathieu van 
Montmirail 

ADN Rijsel, Serie B, 
1217/802 (musée 159) 

 

30648 22 1241 Johanna AV Robrecht VII van 
Béthune 

VL ADN Rijsel, Serie B, 
225/736 

22056 23 1243 Thomas en Johanna AB Ter Doest VL Archief Groot Seminarie 
Brugge, Fonds Ten Duinen - 
Ter Doest, 754 

ja 

38471 23 1244 Thomas en Johanna AB Anchin HEN ADN Rijsel, Serie B, 
1H11/188 

22272 23 1244 Thomas en Johanna AB (ND-des-Près 
(Dowaai) 

VL ADN Rijsel, 30H34/664 

21826 24 1242 Thomas en Johanna UR 
- 
AB 

Gent - St-
Elisabethbegijnhof 
(Gent) 

VL SA Gent, Reeks 94, Charters 
55 

21825 24 1242 Johanna UR 
- 
AB 

Gent - St-
Elisabethbegijnhof 
(Gent) 

VL SA Gent, Reeks 94, Charters 
56 

ja 

27353 24 1243 Johanna AB Groeninge VL RA Gent, Fonds St-Veerle, 
24 

ja 

27056 25 1243 Johanna HO Oudenaarde VL Archief OCMW Oudenaarde, 
476 

ja 

22384 25 1244 Thomas en Johanna AB Flines VL ADN Rijsel, 31H13/173 ja 
25 1244 Johanna AB Ten Duinen VL Archief Groot Seminarie 

Brugge, Fonds Ten Duinen - 
Ter Doest, 771 
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DiBe ID Kanselarij-
hand 

Jaar Oorkonder Destinataris / 
beneficiaris 

Graaf-
schap 

Archiefbewaarplaats / 
Referentie literatuur 

Referentienr. 
Digitale 
Collectie 
Prevenier 

Kanselarij-
redactie 

31546 VERM 1238 Franco van 
Maldegem 

CP St-Donaas (Brugge) VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A 244/144 

 

31551 VERM 1238 Franco van 
Maldegem 

CP St-Donaas (Brugge) VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A 244/150 

27546 VERM 1238 Kanunniken van St-
Donaas 

CP St-Donaas (Brugge) VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A 244/145 

31547 VERM 1238 Kanunniken van St-
Donaas 

CP St-Donaas (Brugge) VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A 244/141 

27552 VERM 1240 Kanunniken van St-
Donaas 

CP St-Donaas (Brugge) VL Archief Bisdom Brugge, 
Fonds St-Donaas, A 245/160 

21406 VERM 1240 Thomas en Johanna AB St-Baafs VL RA Gent, Fonds SBG, O.260 
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Bijlage 8  

Chronologisch-geografisch overzicht van de onderscheiden kanselarijhanden 

Jaar Regio 1
1
9
1

1
1
9
2

1
1
9
3

1
1
9
4

1
1
9
5

1
1
9
6

1
1
9
7

1
1
9
8

1
1
9
9

1
2
0
0

1
2
0
1

1
2
0
2

1
2
0
3

1
2
0
4

1
2
0
5

1
2
0
6

1
2
0
7

1
2
0
8

1
2
0
9

1
2
1
0

1
2
1
1

1
2
1
2

1
2
1
3

1
2
1
4

1
2
1
5

1
2
1
6

1
2
1
7

1
2
1
8

1
2
1
9

1
2
2
0

1
2
2
1

1
2
2
2

1
2
2
3

1
2
2
4

1
2
2
5

1
2
2
6

1
2
2
7

1
2
2
8

1
2
2
9

1
2
3
0

1
2
3
1

1
2
3
2

1
2
3
3

1
2
3
4

1
2
3
5

1
2
3
6

1
2
3
7

1
2
3
8

1
2
3
9

1
2
4
0

1
2
4
1

1
2
4
2

1
2
4
3

1
2
4
4

Kanselarijhanden

hand 1 H H H

hand 2 (Prevenier Hand B) VH V H

hand 3 (Prevenier Hand C) V V V V Corbie

hand 4 (Prevenier Hand D) VH V H V H

hand 5 (Giselbert van Bergen) HN HN H H N

hand 6 (Prevenier Hand F) (Walter van Kortrijk))V V V V V V V V V V V V V V V

hand 7 VN VN

hand 8 VC C V V

hand 9 V V V

hand 10 V V

hand 11 VH V VH V

hand 12 (Egidius van Bredene) VH V V V V V V V VH V V

hand 13 VH VH V V V

hand 14 V V V V V V V V V

hand 15 V V V V V V

hand 16 (Volker Utenhove) V V V V V V V V V

hand 17 V V V V V V V

hand 18 VH VH V V

hand 19 V V V V V V V

hand 20 V V

hand 21 V V

hand 22 VH V V V V H

hand 23 VH V VH

hand 24 V V V

hand 25 V V V
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Bijlage 9 

Overzicht van de loopbaanduur van de scriptores comitis en het aantal kanselarijscriptio’s per hand 
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Opmerking: Het aantal scriptio’s per hand heeft voornamelijk betrekking op de grafelijke oorkonden. De reeksen securitates die sommige 

kanselarijscribenten hebben geschreven in de uitvoering van de verdragen van Péronne (1200), Parijs (1214), Melun (1226) en Compiègne 

(1237) bijvoorbeeld zijn niet inbegrepen in deze aantallen. Zie De Paermentier, Schrift in dienst van de macht, I, 169, 180-181, 190, 198, 222. 



Bijlage 10

Volledige afbeeldingen van alle oorkonden gemundeerd  
door een scriptor in dienst van de grafelijke kanselarij 
(1191-1244)

415



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 1 

(1195-1196) 

416

Figuur 1A:  Oorkonde van Boudewijn V/VIII voor het kapittel van Ste-Waudru (1195) (DiBe ID 2190)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 1 

(1195-1196) 

417

Figuur 1B:  Oorkonde van Boudewijn V/VIII voor het kapittel van Ste-Waudru (1195) (DiBe ID 2190)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 1 

(1195-1196) 

418

Figuur 2:  Oorkonde van Boudewijn V/VIII voor het kapittel van Ste-Waudru (1195) (DiBe ID 2187)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 1 

(1195-1196) 

419

Figuur 3:  Oorkonde van Boudewijn V/VIII voor het kapittel van la-Salle-le-Comte (1195) (DiBe ID 3397)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 1 

(1195-1196) 

420

Figuur 4:  Oorkonde van Boudewijn VI/IX voor het kapittel van Ste-Waudru (1196, n.s.) (DiBe ID 3399)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 2 

(1194-1201)

421

Figuur 5:  Oorkonde van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Anchin (1201) (DiBe ID 13092)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 3

(1194-1205)

422

Figuur 6:  Oorkonde van Filips van Namen en kanselier Geraard van de Elzas voor de abdij van Corbie (1205) 
(DiBe ID 13764)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 4 

(1195-1200)

423

Figuur 7:  Oorkonde van Boudewijn VI/IX voor het kapittel van la-Salle-le-Comte (1196) (DiBe ID 7706)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 4 

(1195-1200)

424

Figuur 8:  Oorkonde van Boudewijn VI/IX voor de abdij van Cantimpré (1200) (DiBe ID 5463)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 5 (Giselbert van Bergen) 

(1198-1210)

425

Figuur 9A:  Oorkonde van Boudewijn VI/IX voor het graafschap Henegouwen (‘charte féodale’) (1200) (DiBe ID 4663)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 5 (Giselbert van Bergen) 

(1198-1210)

426

Figuur 9B:  Oorkonde van Boudewijn VI/IX voor het graafschap Henegouwen (‘charte féodale’) (1200) (DiBe ID 4663)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 5 (Giselbert van Bergen) 

(1198-1210)

427

Figuur 10A:  Oorkonde van Boudewijn VI/IX voor het graafschap Henegouwen (‘charte pénale’) (1200) (DiBe ID 4664)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 5 (Giselbert van Bergen) 

(1198-1210)

428

Figuur 10B:  Oorkonde van Boudewijn VI/IX voor het graafschap Henegouwen (‘charte pénale’) (1200) (DiBe ID 4664)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 5 (Giselbert van Bergen) 

(1198-1210)

429

Figuur 11:  Oorkonde van Filips van Namen voor het kapittel van St-Pierre-du-Château in Namen (1198) 
(DiBe ID 2931); voor de dorsale notitie, zie NÉLIS, ‘Chancellerie des comtes de Hainaut’,  
Pl. XXVL, fragment G.



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 5 (Giselbert van Bergen) 

(1198-1210)

430

Figuur 12:  Oorkonde van Goswin, proost, en Nicolas, deken van het kapittel van Soignies (1198) (DiBe ID 2750)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 5 (Giselbert van Bergen) 

(1198-1210)

431

Figuur 13:  Oorkonde van Filips van Namen voor het kapittel van St-Aubain (1207) (DiBe ID 14027)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

432

Figuur 14:  Oorkonde van Filips van Namen voor het kapittel van Kortrijk (1208) (DiBe ID 14239)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

433

Figuur 15:  Oorkonde van Filips van Namen voor het kapittel van Kortrijk (1209) (DiBe ID 14270)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

434

Figuur 16:  Oorkonde van Filips van Namen voor alle baljuws (1211) (DiBe ID 14588)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

435

Figuur 17:  Oorkonde van Filips van Namen voor de abdij van St-Baafs (1211) (DiBe ID 14604)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

436

Figuur 18:  Oorkonde van Johanna voor Willem van Staden (mandament) (1218) (DiBe ID 15924)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

437

Figuur 19:  Oorkonde van Johanna voor Raas van Gavere (mandament) (1218) (DiBe ID 15896)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

438

Figuur 20:  Oorkonde van Johanna voor het kapittel van St-Donaas (1220) (DiBe ID 16439)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

439

Figuur 21:  Oorkonde van Johanna voor het kapittel van St-Donaas (1220) (DiBe ID 30619)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

440

Figuur 22:  Oorkonde van Johanna voor het St-Pieterskapittel in Rijsel (1222) (DiBe ID 28649)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

441

Figuur 23:  Oorkonde van Johanna voor Walter van Kortrijk (1223) (DiBe ID 26227)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

442

Figuur 24:  Oorkonde van Walter Berthout (1217) (ARA Brussel, Oorkonden van Brabant, 7 (coll. Prev. 4408))



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

443

Figuur 25:  Oorkonde van Engelbertus, aartsbisschop van Keulen, voor gravin Johanna (1221) (DiBe ID 16557)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

444

Figuur 26:  Oorkonde van Warinharius III van Bollanden voor gravin Johanna (1221) (DiBe ID 28072)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

445

Figuur 27:  Oorkonde van Walter van Kortrijk voor de abdij van St-Baafs (1225) (DiBe ID 17432)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

446

Figuur 28:  Oorkonde van de schepenen van Kortrijk voor de Franse koning (1200, n.s.) (DiBe ID 8804)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 6 (Walter van Kortrijk) 

(1201-1225)

447

Figuur 29:  Mandament van Jan van Nesle, burggraaf van Brugge, voor de abt en prior van Ter Doest (1211, n.s.) 
(DiBe ID 14555)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 7 

(1210) 

448

Figuur 30:  Oorkonde van Filips van Namen voor Maria van Frankrijk (1210) (DiBe ID 14539)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 7 

(1210) 

449

Figuur 31:  Oorkonde van Filips van Namen voor het OLV-kapittel in Kortrijk (1210) (DiBe ID 14516)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 8 

([1203] 1211-1213)

450

Figuur 32:  Oorkonde van Ferrand voor de grafelijke baljuws (mandament) (1213) (DiBe ID 14819)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 8 

([1203] 1211-1213)

451

Figuur 33:  Oorkonde van Ferrand en Johanna voor de abdij van St-Baafs (1213) (DiBe ID 14965)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 8 

([1203] 1211-1213)

452

Figuur 34:  Oorkonde van kanselier Willem de Capella voor de abdij van Merkem (1211) (DiBe ID 26037)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 8 

([1203] 1211-1213)

453

Figuur 35:  Oorkonde van Maria van Champagne voor de abdij van St-Aubert (1203) (DiBe ID 13407)  
(vermoedelijk Hand 8)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 9 

(1215-1217)

454

Figuur 36: Oorkonde van Johanna voor de abdij van St-Baafs (1215) (DiBe ID 15391)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 9 

(1215-1217)

455

Figuur 37:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Oudenburg (1217) (DiBe ID 26062)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 9 

(1215-1217)

456

Figuur 38:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Nieuwenbos (1217) (DiBe ID 26216)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 9 

(1215-1217)

457

Figuur 39:  Oorkonde van Johanna voor de stad Kortrijk (1217) (DiBe ID 15679)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 9 

(1215-1217)

458

Figuur 40:  Mandament van Johanna voor Raas van Gavere (1217) (DiBe ID 15732)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 9 

(1215-1217)

459

Figuur 41:  Mandament van Johanna voor Walter van Zomergem, baljuw van Brugge (1217) (DiBe ID 15714)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 9 

(1215-1217)

460

Figuur 42:  Lex Zelandie tussen Johanna en Willem I, graaf van Holland (1217) (DiBe ID 28335)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 10 

(1218)

461

Figuur 43:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Loos (1218) (DiBe ID 33847)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 10 

(1218)

462

Figuur 44:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Oudenburg (1218, n.s.) (DiBe ID 26217)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 11 

([1218]1219-1224)

463

Figuur 45:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Fontenelle (1219) (DiBe ID 33856)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 11 

([1218]1219-1224)

464

Figuur 46:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Ten Duinen (1219) (DiBe ID 16172)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 11 

([1218]1219-1224)

465

Figuur 47:  Oorkonde van Johanna voor de hospitaalridders van Haute-Avesnes (1219, n.s.) (DiBe ID 16098)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 11 

([1218]1219-1224)

466

Figuur 48:  Oorkonde van Johanna voor Walter van Kortrijk (1224) (DiBe ID 27532)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 11 

([1218]1219-1224)

467

Figuur 49:  Oorkonde van Michel III van Harnes voor gravin Johanna (1218) (DiBe ID 15996)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 11 

([1218]1219-1224)

468

Figuur 50:  Oorkonde van Michel III van Harnes voor de abdij van Watten (1219) (DiBe ID 16119)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)

469

Figuur 51:  Oorkonde van Johanna voor Walter van Kortrijk (1219) (DiBe ID 26219)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)

470

Figuur 52:  Oorkonde van Johanna voor het kapittel van St-Donaas (1220) (DiBe ID 16416)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)

471

Figuur 53:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Lo (1220) (DiBe ID 16322)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)

472

Figuur 54:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Nonnenbosse (1221) (DiBe ID 16534)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)

473

Figuur 55:  Oorkonde van Johanna voor het kapittel van St-Amé in Dowaai (1223) (DiBe ID 33844)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)

474

Figuur 56:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Loos (1225) (DiBe ID 33846)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)

475

Figuur 57:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van St-Pieters (1225, n.s.) (DiBe ID 17433)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)

476

Figuur 58:  Oorkonde van Ferrand voor de abdij van St-Pieters (1229) (DiBe ID 18629)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)

477

Figuur 59:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Loos (1241) (DiBe ID 36086)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)

478

Figuur 60:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Anchin (1241) (ADN Rijsel, 1H54/621)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)
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Figuur 61:  Oorkonde van Thomas voor de abdij van Cysoing (1221) (DiBe ID 22365)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)
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Figuur 62:  Oorkonde van de aartsbisschop van Reims en de bisschoppen van Laon, Beauvais, Noyon, Langres en Senlis 
in verband met de vrijlating van graaf Ferrand (1226, n.s.) (ADN Rijsel, Serie B, 224/409)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)
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Figuur 63:  Oorkonde van Th<eodoricus> decaan en C<lemens> scholasticus van het St-Pieterskapittel (1221, n.s.) 
(DiBe ID 16515) (Hand 12, linkerdeel van de chirograaf)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)
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Figuur 64:  Oorkonde van Th<eodoricus> decaan en C<lemens> scholasticus van het St-Pieterskapittel (1221, n.s.) 
(Hand 12, rechterdeel van de chirograaf)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)
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Figuur 65:  Oorkonde van Walter van Kortrijk voor de abdij van St-Baafs (1225, n.s.) (DiBe ID 17440)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 12 (Egidius van Bredene)

(1219-1244)
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Figuur 66:  Oorkonde van Hugo, burggraaf van Gent, voor de begijnen in Gent (1242) (DiBe ID 21937)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 13 

(1219-1223 [1224])
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Figuur 67:  Oorkonde van Johanna voor het OLV-hospitaal in Kortrijk (1219) (DiBe ID 27274)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 13 

(1219-1223 [1224])
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Figuur 68:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Fontenelle (1219) (DiBe ID 33855)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 13 

(1219-1223 [1224])
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Figuur 69:  Oorkonde van Johanna voor de ontvangers van Halluin (1219, mandament) (DiBe ID 16195)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 13 

(1219-1223 [1224])
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Figuur 70:  Oorkonde van Johanna voor het OLV-kapittel in Kortrijk (1219) (DiBe ID 16218)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 13 

(1219-1223 [1224])
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Figuur 71:  Oorkonde van Johanna voor Hendrik, heer van Sebourg (1220) (DiBe ID 33859)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 13 

(1219-1223 [1224])
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Figuur 72: Oorkonde van Johanna voor de abdij van St-Baafs (1220) (DiBe ID 16400)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 13 

(1219-1223 [1224])
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Figuur 73:  Oorkonde van Johanna voor de baljuw van Gent (1223, mandament) (DiBe ID 17087)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 13 

(1219-1223 [1224])
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Figuur 74:  Oorkonde van Michel van Harnes voor gravin Johanna (1224) (DiBe ID 30622)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 14 

(1220-1242)
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Figuur 75:  Oorkonde van Johanna voor het OLV-hospitaal in Kortrijk (1220, n.s.) (DiBe ID 30454)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 14 

(1220-1242)
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Figuur 76:  Oorkonde van Ferrand en Johanna voor de abdij van Ter Doest (1232) (Archief Grootseminarie Brugge, 
Fonds Ten Duinen - Ter Doest, 658)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 14 

(1220-1242)
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Figuur 77:  Oorkonde van Ferrand en Johanna voor het Brugse Vrije (1232) (DiBe ID 19326)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 14 

(1220-1242)
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Figuur 78:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Ter Doest (1236) (DiBe ID 20354)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 14 

(1220-1242)
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Figuur 79:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de priorij van St-Bertijns in Poperinge (1242) (DiBe ID 21889)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 14 

(1220-1242)
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Figuur 80:  Oorkonde van kanselier Willem de Capella voor het kapittel van St-Donaas (1217) (Archief Bisdom Brugge, 
Fonds Sint-Donaas, A242/55)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 14 

(1220-1242)
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Figuur 81:  Oorkonde van kanselier Willem de Capella voor Walter van Kortrijk (1224) (DiBe ID 26230)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 14 

(1220-1242)
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Figuur 82:  Oorkonde van kanselier Willem de Capella voor het kapittel van St-Donaas (1230) (DiBe ID 31470)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 14 

(1220-1242)

501

Figuur 83:  Oorkonde van Johannes, cantor, magister Jacobus en magister Willelmus, kanunniken in het kapittel van St-
Donaas, voor de deken en het kapittel van St-Donaas (1238) (DiBe ID 31545)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 14 

(1220-1242)
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Figuur 84:  Oorkonde van Volker (Fulco) van Gent, kanunnik in het St-Pieterskapittel in Rijsel,  
Willelmus, kanunnik in het St-Donaaskapittel en Egidius, kanunnik in beide kapittels, voor het kapittel van 
St-Donaas en het St-Pieterskapittel (1238) (DiBe ID 21001)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 15 

(1226-1232)

503

Figuur 85:  Oorkonde van Johanna voor Raas van Gavere, Hugo, burggraaf van Gent en voor de  
St-Baafsabdij (1226) (DiBe ID 26757)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 15 

(1226-1232)
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Figuur 86:  Oorkonde van Ferrand voor de abdij van Nonnenbosse (1228) (DiBe ID 18347)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 15 

(1226-1232)
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Figuur 87:  Oorkonde van Ferrand en Johanna voor de burgers en schepenen van Gent (1228) (DiBe ID 18298)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 15 

(1226-1232)
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Figuur 88:  Oorkonde van Ferrand en Johanna voor de baljuws van Gent (1228) (DiBe ID 18297)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 15 

(1226-1232)
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Figuur 89:  Oorkonde van Ferrand voor het St-Donaaskapittel, voor Pierre de Colmieu, proost van het kapittel van 
Dowaai en voor gravin Johanna (1231) (DiBe ID 19079)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 15 

(1226-1232)
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Figuur 90:  Testament van Ferrand (1231, n.s.) (DiBe ID 18967)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 15 
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Figuur 91:  Oorkonde van Ferrand voor de stad Gent en de St-Baafsabdij (1231) (DiBe ID 19039)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 15 

(1226-1232)
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Figuur 92:  Oorkonde van Ferrand en Johanna voor de abdij van Ter Doest (1232) (DiBe ID 31342)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 15 

(1226-1232)
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Figuur 93:  Oorkonde van Ferrand voor de Bijlokeabdij (1232) (SA Gent, Fonds Bijloke, C17)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 15 

(1226-1232)
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Figuur 94:  Oorkonde van Ferrand voor de Bijlokeabdij (1232) (SA Gent, Fonds Bijloke, C16)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 15 

(1226-1232)
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Figuur 95:  Oorkonde van Michel van Boelare, constabel van Vlaanderen, voor Ferrand en Johanna (1227) 
(DiBe ID 30629)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 15 

(1226-1232)
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Figuur 96:  Oorkonde van Michel van Harnes, Walter van Voormezele en Malinus van Meteren, voor Ferrand en Johanna 
(1227) (DiBe ID 30627)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)

515

Figuur 97:  Oorkonde van Ferrand voor de abdij van Nieuwenbos (1227) (DiBe ID 27014)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 98:  Oorkonde van Ferrand en Johanna voor de Bijlokeabdij (1228) (DiBe ID 27081)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 99: Oorkonde van Ferrand en Johanna voor de Bijlokeabdij (1228) (DiBe ID 18371)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 100:  Oorkonde van Ferrand en Johanna voor het Wittochospitaal (1228) (DiBe ID 25702)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 101:  Oorkonde van Ferrand en Johanna voor de abdij van Nieuwenbos (1232) (DiBe ID 25717)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 102:  Oorkonde van Johanna voor het Bijlokehospitaal (1233) (DiBe ID 19604)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 103:  Oorkonde van Johanna voor het Comtessehospitaal in Rijsel (1233) (ADN Rijsel, Serie B, 444/579)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 104:  Notitia voor het Bijlokehospitaal (1233) (SA Gent, Fonds Bijloke, C26)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 105:  Notitia voor het St-Janshospitaal (1233) (DiBe ID 27027)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)
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Figuur 106:  Oorkonde van Johanna voor het St-Salvatorhospitaal in Rijsel (1233) (DiBe ID 19658)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 107:  Oorkonde van Johanna voor het hospitaal van Oudenaarde (1233) (DiBe ID 27028)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 108:  Oorkonde van Johanna voor de Bijlokeabdij en het St-Elisabethbegijnhof (Gent) (1235) (DiBe ID 20163)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 109:  Oorkonde van Johanna voor het Bijlokehospitaal (1235) (SA Gent, Fonds Bijloke, D3)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 110:  Oorkonde van Johanna voor het Bijlokehospitaal en de –abdij (1235) (DiBe ID 25731)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 111:  Oorkonde van Johanna voor de Bijlokeabdij (1235) (DiBe ID 27034)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 112:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Nieuwenbos (1238) (SA Gent, Fonds Bijloke, D15)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 113:  Oorkonde van Johanna voor de Bijlokeabdij (1239) (SA Gent, Fonds Bijloke, D54)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 114:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Nieuwenbos (1241, n.s.) (DiBe ID 25748)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 115:  Ter vergelijking: brief van Volker Utenhove aan zijn zus Ermentrude (1238-1239) (SA Gent,  
Fonds Bijloke, D23)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 116:  Ter vergelijking: oorkonde van de abt van St-Baafs voor de bisschop van Doornik en voor de Bijlokeabdij 
(1228) (DiBe ID 26758)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 117:  Ter vergelijking: oorkonde van de abt van St-Baafs voor de Bijlokeabdij (1238) (DiBe ID 21053)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 118:  Ter vergelijking: oorkonde van Raas van Gavere en Alardus, miles van Heule, voor de Bijlokeabdij (1233) 
(SA Gent, Fonds Bijloke, C27)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 16 (Volker Utenhove)

(1227-1241)
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Figuur 119:  Ter vergelijking: oorkonde van Willem, decaan van het St-Pieterskapittel, voor de Dominicanen in Rijsel 
(1224) (DiBe ID 17348)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 17 

(1233-1241)
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Figuur 120:  Oorkonde van Johanna voor de schepenen van Mardyck (1233, mandament) (DiBe ID 28295)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 17 

(1233-1241)
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Figuur 121:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Zoetendale (1234) (RA Brugge, Fonds Zoetendale, 4)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 17 

(1233-1241)
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Figuur 122:  Oorkonde van Johanna voor Jan van Praat, kanunnik in Doornik (1235, n.s.) (DiBe ID 19958) 



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 17 

(1233-1241)
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Figuur 123:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Marquette (1236) (DiBe ID 28217)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 17 

(1233-1241)
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Figuur 124:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor Egidius van Bredene (1240, n.s.) (DiBe ID 27586)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 17 

(1233-1241)
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Figuur 125:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van St-Baafs (1241) (DiBe ID 21634)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 18 

(1230-1236)
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Figuur 126:  Oorkonde van Johanna voor Robrecht van Béthune, voogd van Arras (1230, n.s.) (DiBe ID 29128)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 18 

(1230-1236)
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Figuur 127:  Oorkonde van Ferrand en Johanna voor de bisschop van Doornik en voor de abdij van  
Marquette (1230, n.s.) (DiBe ID 18523)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 18 

(1230-1236)
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Figuur 128:  Oorkonde van Johanna en Pierre de Colmieu, proost van St-Omaars (1231) (DiBe ID 31478)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 18 

(1230-1236)
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Figuur 129:  Oorkonde van Johanna voor het kapittel van St-Donaas (1236) (Archief Bisdom Brugge, Fonds Sint-Donaas, 
A244/126)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 19 

(1230-1242)
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Figuur 130:  Oorkonde van Ferrand voor de abdij van Marquette (1230) (DiBe ID 28184)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 19 

(1230-1242)
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Figuur 131:  Oorkonde van Ferrand en Johanna voor de abdij van Marquette (1231, n.s.) (DiBe ID 28187)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 19 

(1230-1242)
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Figuur 132:  Oorkonde van Ferrand voor de abdij van Marquette (1231) (DiBe ID 28189)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 19 

(1230-1242)
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Figuur 133:  Oorkonde van Ferrand voor de abdij van Marquette (1231) (DiBe ID 28190)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 19 

(1230-1242)
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Figuur 134:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Marquette (1232) (DiBe ID 28291)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 19 

(1230-1242)
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Figuur 135A:  Oorkonde van Johanna en Pierre de Colmieu, proost van St-Omaars, voor Ferrand en voor het St-
Donaaskapittel (1232) (DiBe ID 19365)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 19 

(1230-1242)
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Figuur 135B:  Oorkonde van Johanna en Pierre de Colmieu, proost van St-Omaars, voor Ferrand en voor het St-
Donaaskapittel (1232) (DiBe ID 19365)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 19 

(1230-1242)
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Figuur 136:  Oorkonde van Johanna voor de schepenen van Mardyck (1233, mandament) (DiBe ID 28295)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 19 

(1230-1242)
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Figuur 137:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Loos (1233) (DiBe ID 28294)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 19 

(1230-1242)
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Figuur 138:  Oorkonde van Johanna voor kanselier Franco van Maldegem, voor de deken van de  
St-Kruisparochie in Brugge en voor magister Mathieu (1234) (DiBe ID 31145)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 19 

(1230-1242)
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Figuur 139:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Loos (1241/2) (DiBe ID 36085)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 19 
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Figuur 140:  Ter vergelijking: oorkonde van kanselier Willem de Capella voor het kapittel van St-Donaas (1230) 
(DiBe ID 31470)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 20 
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Figuur 141:  Oorkonde van Johanna voor het kapittel van St-Donaas (1235) (DiBe ID 31515)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 20 
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Figuur 142:  Oorkonde van Johanna aan de abdij van N.-D. des Près bij Dowaai (1235, n.s.) (DiBe ID 19932)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 21 

(1239)
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Figuur 143:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de Bijlokeabdij (1239) (DiBe ID 27130)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 21 
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Figuur 144:  Oorkonde van Thomas voor de abt van Cîteaux en voor de Bijlokeabdij (1239) (DiBe ID 27043)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 21 
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Figuur 145:  Oorkonde van Thomas voor de baljuw van Gent (1239, mandament)  (SA Gent, Fonds Bijloke, D56)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
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Figuur 146:  Oorkonde van Johanna voor de baljuw van Gent (1239, mandament) (SA Gent, Fonds Bijloke, D55)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 21 
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Figuur 147:  Oorkonde van Thomas voor de baljuw van Veurne (1239, mandament) (DiBe ID 21214)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 22 
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Figuur 148:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor het OLV-kapittel van Kortrijk (1240) (DiBe ID 21411)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
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Figuur 149:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Loos (1240) (DiBe ID 21966)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 22 
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Figuur 150:  Oorkonde van Thomas voor Willem van Boudelo (1241) (DiBe ID 21690)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
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Figuur 151:  Mandament van Johanna voor Robrecht, voogd van Béthune (1241, n.s.) (DiBe ID 30648)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 22 

(1240-1243)
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Figuur 152:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Ten Duinen (1241) (DiBe ID 25368)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 22 

(1240-1243)
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Figuur 153:  Mandament van Thomas voor Renier van Klemskerke, baljuw van Brugge (1241) (DiBe ID 27050) 



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 22 

(1240-1243)
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Figuur 154:  Oorkonde van Thomas voor de grafelijke klerk Hendrik van Balegem en voor de abdij van St-Baafs (1242) 
(DiBe ID 21943)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 22 

(1240-1243)
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Figuur 155:  Oorkonde van Johanna voor de orde van Cîteaux (1243) (DiBe ID 22145)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 22 

(1240-1243)
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Figuur 156:  Oorkonde van Thomas voor de abdij van Ten Duinen (1243) (Archief Grootseminarie Brugge,  
Fonds Ten Duinen - Ter Doest, 760)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 22 

(1240-1243)
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Figuur 157:  Oorkonde van Hendrik, hertog van Luxemburg, Robrecht, voogd van Arras e.a. voor  
Mathieu Montmirail (curia-vonnis) (1244) (DiBe ID 27816) (Vermoedelijk hand 22)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 22 

(1240-1243)
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Figuur 158:  Keure (annex) van Thomas en Johanna voor de kasselrij Veurne (1240) (DiBe ID 21440)  
(Vermoedelijk Hand 22)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 23 

(1243-1244)
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Figuur 159:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Ter Doest (1243) (DiBe ID 22056) 



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 23 

(1243-1244)
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Figuur 160A:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Anchin (1244, n.s.)  (DiBe ID 38471)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 23 

(1243-1244)
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Figuur 160B:  Oorkonde voor de abdij van Anchin, detail laatste regel (1244, n.s.)  (DiBe ID 38471)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 23 

(1243-1244)
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Figuur 161:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van ND-des-Prés (1244, n.s.) (DiBe ID 22272)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 24 

(1242-1243)
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Figuur 162:  Oorkonde van Johanna voor de schepenen van Gent en voor het St-Elisabethbegijnhof (1242) 
(DiBe ID 21825)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 24 

(1242-1243)
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Figuur 163:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de schepenen van Gent en voor het St-Elisabeth-begijnhof (1242) 
(DiBe ID 21826)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 24 

(1242-1243)
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Figuur 164:  Oorkonde van Johanna voor Willem, monnik van Boudelo, en voor de abdij van Groeninge (1243) 
(DiBe ID 27353)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 25 

(1243-1244)
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Figuur 165:  Oorkonde van Johanna voor het hospitaal en de schepenen van Oudenaarde (1243) (DiBe ID 27056)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 25 

(1243-1244)
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Figuur 166:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van Flines (1244) (DiBe ID 22384)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Kanselarijhand 25 

(1243-1244)
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Figuur 167:  Oorkonde van Johanna voor de abdij van Ten Duinen (1244) (Archief Grootseminarie Brugge,  
Fonds Ten Duinen - Ter Doest, 771)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Vermoedelijke kanselarijhand uit het scriptorium van het St-Donaaskapittel

(1240)

588

Figuur 168:  Oorkonde van Thomas en Johanna voor de abdij van St-Baafs (1240) (DiBe ID 21406)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Vermoedelijke kanselarijhand uit het scriptorium van het St-Donaaskapittel

(1240)

589

Figuur 169:  Oorkonde van Robertus, deken, en van Willem Argenteus en Egidius van Bredene,  
kanunniken van St-Donaas, voor het kapittel van St-Donaas (1238) (DiBe ID 27546)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Vermoedelijke kanselarijhand uit het scriptorium van het St-Donaaskapittel

(1240)
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Figuur 170: Oorkonde van Johannes, cantor, en van Jacobus en Willemus, magistri en kanunniken van St-Donaas, voor 
het kapittel van St-Donaas [nov. 1237 – juli 1238] (DiBe ID 31547)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Vermoedelijke kanselarijhand uit het scriptorium van het St-Donaaskapittel

(1240)
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Figuur 171:  Oorkonde van Franco, proost van St-Donaas en kanselier van Vlaanderen voor de deken en het kapittel van 
St-Donaas (1238) (DiBe ID 31546)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Vermoedelijke kanselarijhand uit het scriptorium van het St-Donaaskapittel

(1240)
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Figuur 172:  Oorkonde van Franco, proost van St-Donaas en kanselier van Vlaanderen voor het kapittel van St-Donaas 
(1238) (DiBe ID 31551)



De oorkonden gemundeerd in de grafelijke kanselarij
Vermoedelijke kanselarijhand uit het scriptorium van het St-Donaaskapittel

(1240)
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Figuur 173:  Oorkonde van Robertus, deken, van Willem van Komen, proost van Cassel, en van Egidius van Bredene en 
magister Jacobus, kanunniken van St-Donaas, voor het kapittel van  
St-Donaas en voor Walter, miles van Kemmel (1240, n.s.) (DiBe ID 27552)
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Bijlage 11 

Overzicht van de grafelijke zegels 

Voor een bespreking van alle zegels van de graven en gravinnen van Vlaanderen en 

Henegouwen tijdens de periode 1191-1244, zie Paragraaf 4.3.1 in De Paermentier, Schrift in 

dienst van de macht, I, 412-414. 

Zegel van Boudewijn V/VIII,  

graaf van Vlaanderen, Henegouwen en Namen (1191-1194/5) 

Voorzijde: rond ruiterzegel (ridderzegel) met zwaard  

Tegenzegel: ruiterzegel met lans 

Periode: 1192-1194 

Bron: R. LAURENT, Les sceaux des princes territoriaux belges du Xe siècle à 1482 

(Bruxelles: Archives générales du Royaume, 1993), vol. II, PL. 22. 
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Zegel van Boudewijn VI/IX,  

graaf van Vlaanderen en Henegouwen (1194/5-1206) 

Voorzijde: rond ruiterzegel (ridderzegel) met zwaard  

Tegenzegel: ruiterzegel met lans 

Periode: 1195-1204 

Bron: R. LAURENT, Les sceaux des princes territoriaux belges du Xe siècle à 1482 

(Bruxelles: Archives générales du Royaume, 1993), vol. II, PL. 24. 
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Zegel van Filips I,  

graaf van Namen, regent van Vlaanderen en Henegouwen 

(1206-1212) 

Voorzijde: rond ruiterzegel (ridderzegel) met lans  

Tegenzegel: wapenzegel met klimmende leeuw 

Periode: 1200-1212 

Bron: R. LAURENT, Les sceaux des princes territoriaux belges du Xe siècle à 1482 

(Bruxelles: Archives générales du Royaume, 1993), vol. II, PL. 270.  
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Zegel van Johanna van Constantinopel,  

gravin van Vlaanderen en Henegouwen (1212-1244) 

Voorzijde: ogivaal zegel met staand portret 

Tegenzegel: geen 

Periode: 1212 

Origineel: SA Gent, Fonds Bijloke, A14  

(DiBe ID 27070)  

Voorzijde: rond ruiterzegel (jachtzegel) 

Tegenzegel: wapenschild met klimmende leeuw 

Periode: 1213-1244 

Origineel: SA Gent, Fonds Bijloke, D4 (DiBe ID 27034) 
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Zegel van Ferrand van Portugal,  

graaf van Vlaanderen en Henegouwen (1212-1233) 

Voorzijde: rond ruiterzegel (ridderzegel) met zwaard 

Tegenzegel: wapenschild met drie dwarsbalken (Henegouwen) 

Periode: 1212-1232 

Origineel: SA Gent, Fonds Bijloke, B5 (DiBe ID 25702) 



599

Zegel van Thomas van Savoie,  

graaf van Vlaanderen en Henegouwen (1237-1244) 

Voorzijde: rond ruiterzegel (ridderzegel) met zwaard 

Tegenzegel: ruiterzegel (ridderzegel) met lans 

Periode: 1237-1244 

Origineel: Archief Groot Seminarie Brugge, Fonds Ten Duinen - Ter Doest, 758 

(DiBe ID 22227) 
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