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Inleiding 

In tegenstelling tot politiek-institutionele geschiedenis, die al vanaf het begin van de historiografie 

beoefend werd en waarop zeer lang de focus lag, kent gendergeschiedenis een zeer recent verleden. 

Volwaardige aandacht voor vrouwen door geschiedschrijvers kwam pas echt op gang tijdens de jaren 

60 en 70, de periode waarin we de tweede feministische golf kunnen situeren. Desalniettemin vond er 

in dit jong onderzoeksdomein een paradigmaverschuiving plaats.1 De middeleeuwse 

genderhistoriografie legt een grote focus op het ingewikkelde vraagstuk van de relatie tussen vrouwen 

en macht. Deze trend was een gevolg van de befaamde Duby-these, die inhield dat vrouwen vanaf de 

elfde eeuw geen toegang meer hadden tot het publieke domein. Vanaf de jaren 70 is op deze stelling 

veel kritiek gekomen.2 Initieel keken onderzoekers vooral naar de agency van koninginnen – en later 

ook van gravinnen en hertoginnen - in relatie tot hun officium. De afgelopen decennia kwam er 

daarenboven meer aandacht voor vrouwen uit lagere echelons. In vergelijking met vrouwen uit de 

hoogste elite, zoals koninginnen, hadden vrouwen uit de lagere echelons vaak een grotere controle 

over hun geldelijk en onroerend bezit, evenals over hun familie.3 Het was ook zeker niet zo dat zij, eens 

ze getrouwd waren, niet meer op het politieke toneel konden verschijnen. Onderzoek zoals dat van 

Theodore Evergates over het graafschap Champagne toonde reeds aan dat zij regelmatig samen met 

hun echtgenoot als ‘co-lord’ konden handelen, en dat het als weduwe zelfs mogelijk was om veel 

macht te verwerven.4  

Deze genderstudie toetst de bevindingen van recent onderzoek over aristocratische vrouwen en 

macht aan de specifieke casus van de burggravinnen in het graafschap Vlaanderen en omliggende 

vorstendommen, namelijk het hertogdom Brabant, het graafschap Henegouwen en Kamerijk. Deze 

studie bevindt zich dus op een intersectie tussen gendergeschiedenis en politiek-institutionele 

geschiedenis. Hoewel er vooral tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw een reeks boeken en 

artikels verschenen over de burggraven in het graafschap Vlaanderen, ontbreekt een synthetisch 

onderzoek naar de burggravinnen als categorie op zich.5 Voor het graafschap Vlaanderen zijn de  

machtsmogelijkheden van vrouwen uit deze lagere nog onderbestudeerd. Deze groep zal bijgevolg 

                                                             

1 De evolutie van vrouwenstudies naar genderonderzoek wordt meer in detail behandeld in deel I, evenals de 

ontwikkelingen binnen het onderzoek naar middeleeuwse lekenvrouwen. 
2 Georges Duby, “Women and power,” in Cultures of power: lordship, status, and process in twelfth-century 

Europe, ed. Thomas Bisson (Philadelphia: Philadelphia University Press, 1995). 
3 Theresa Earenfight, “Where do we go from here? Some thoughts on power and gender in the Middle Ages.” 

Medieval Feminist Forum 51, nr. 2 (2015): 123; Zie ook: Amy Livingstone, Out of love for my kin: aristocratic 
family life in the lands of the Loire, 1000–1200 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2010). 

4 Theodore Evergates, The aristocracy in the county of Champagne, 1100-1300 (Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2007), 2. 
5 Enkel Ellen Kittell wijdde enkele alinea’s aan Vlaamse burggravinnen, zie Ellen Kittell, “Women in the 

administration of the count,” Frau und spätmittelalterlichen Alltag 2 (1986): 491; Er verschenen wel een aantal 

onderzoeken over de vicomtesses in het Franse Rijk, zoals bijvoorbeeld Ermengarde van Narbonne, maar uit 

het literatuuronderzoek dat ik voerde voor mijn bachelorproef bleek dat er zeer grote regionale verschillen 

waren. Bovendien was de situatie in het graafschap Vlaanderen, dat deel uitmaakte van het Franse Rijk, maar 

in de praktijk eerder een principauté was, anders vergeleken met de rest van het rijk. Daarom kies ik voor een 

onderzoek met een kleinere geografische omgang.  
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centraal staan in deze diplomatische genderstudie. 

Aan de hand van een driehonderdtal oorkonden ga ik in deze masterproef niet alleen op zoek naar 

formele machtsuitingen van burggravinnen die gelinkt kunnen worden aan hun officium of ambt, maar 

ook naar informele macht die vaak tot stand komt via invloed en door de opbouw van sociale 

netwerken. Hierbij hanteer ik de definities van Lois Huneycutt omtrent de begrippen potestas, 
auctoritas en autonomie. Deze studie demonstreert dat vrouwen in onze gewesten tijdens de elfde tot 

dertiende eeuw wel degelijk in staat waren om als grafelijke vertegenwoordiger op te treden en de 

verplichtingen verbonden aan dat officium te verwezenlijken. De macht van burggravinnen was niet 

enkel beperkt tot het economisch domein, zij zorgden bijvoorbeeld ook voor het behoud van de 

openbare orde. Wel waren de machtsmogelijkheden van burggravinnen onderhevig aan een reeks 

factoren, zoals hun maritale status, positie als erfgename, hun bezit en connecties. Hoewel vele 

vrouwen nooit toegang verkregen tot het officium, konden ze op onofficiële wijze – dus niet via het 

burggravenambt – toch hun invloed verspreiden.   
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DEEL I 

Theoretisch kader 
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 Genderhistoriografie & middeleeuwse lekenvrouwen 

Over het ontstaan en de ontwikkeling van de vrouwen- en genderstudies valt veel te vertellen. Daarom 
geef ik een beknopt overzicht van de belangrijkste werken, inzichten en evoluties omtrent 
historiografisch onderzoek naar vrouwen. Vervolgens focus ik op de historiografie over adellijke 
lekenvrouwen in de centrale middeleeuwen, in overeenstemming met de thematiek van de 
onderzoeksvraag. Ten slotte volgt een definiëring van de begrippen autoriteit, macht en agency, 

concepten die de hoekstenen vormen van dit diplomatisch onderzoek.  

 De aanloop naar genderhistoriografie 

Eind negentiende, begin twintigste eeuw wakkerde de eerste feministische golf de interesse in 

vrouwengeschiedenis aan. Geleidelijk aan verschenen er werken die gewone vrouwen en hun 

ervaringen in het verleden bestudeerden. Voordien had men enkel aandacht voor koninginnen en 

religieuze vrouwen – zoals abdissen – in eerder beschrijvende en casuïstische onderzoeken.6 De 

opkomst van de sociale en culturele geschiedenis in de jaren 1960 (New Social History), waar onder 

meer de Annalesschool een fervente voorstander van was, zorgde mee voor een ontluikende aandacht 

voor vrouwengeschiedenis. Vooral de tweede feministische golf in de jaren 1960 en 1970 had een 

grote impact op de historiografie. De nadruk lag op “making women visible”7, en op hun ervaringen in 

het verleden.8 Vanwege historici kwam er meteen veel kritiek op vrouwenstudies. Ze misten een 

theoretisch kader, waren te beschrijvend, of werden niet in verband gebracht met de ‘traditionele’ 

historiografie. Hierdoor geraakte vrouwengeschiedenis steeds meer geïsoleerd als een afzonderlijke 

onderzoekscategorie, en werden vrouwen al te vaak voorgesteld als slachtoffers van de 

alomtegenwoordige patriarchale maatschappij. Er kwam reactie op ‘de vrouw’ als universele categorie 

en historisch construct. Er was te weinig oog voor verschillen tussen vrouwen, en dan niet alleen qua 

sociale klasse, maar ook op het vlak van nationaliteit, religieuze overtuiging, ras, enzovoort. 9 

De kritiek gaf aanzet tot een andere aanpak van women’s studies. Natalie Zemon Davis stelde reeds in 

1975 dat genderstudies meer moeten inhouden dan louter een analyse van vrouwen (in het verleden):  

 

                                                             

6 Zie bijvoorbeeld Alice Clark, Working life of women in the seventeenth century (Londen: Routledge, 1919); Eileen 

Power, Medieval English nunneries (Cambridge: University Press, 1922); Ivy Pinchbeck, Women workers and 
the Industrial Revolution, 1750-1850 (Londen: Routledge, 1930); Tevens een belangrijk initiatief was de 

oprichting van The World Center for Women’s Archives in New York door Mary Beard, waar in het kader van 

vrouwengeschiedenis  documentaire bronnen werden bewaard gerelateerd aan de levens van vrouwen en hun 

activiteit in het verleden. 
7 Zie Renate Bridenthal en Claudia Koonz, Becoming visible: women in European history (Boston: Houghton 

Mifflin, 1977). In 1987 verscheen er een nieuwe versie waarin Bridenthal, Koonz en Susan Stuard (eds.) 

benadrukken dat ze tevens de veranderlijke gendersystemen, die een construct zijn van de maatschappij, willen 

bestuderen, en niet enkel vrouwen zichtbaar willen maken. 
8 Sonya O. Rose, What is gender history? (Cambridge: Polity, 2010), 3-6. 
9 Rose, What is gender history?, 11-13; Robert B. Shoemaker, Gender in English society, 1650-1850. The 

emergence of separate spheres? (Londen: Routledge, 2014), 2-3. 
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 “It seems to me that we should be interested in the history of both women and men 
[…] Our goal is to understand the significance of the sexes, of gender groups in the 
historical past.”10 

Met de introductie van het begrip gender waaide er een nieuwe wind binnen vrouwengeschiedenis. 

Vooral het theoretische artikel van Joan W. Scott, Gender: a useful category of historical analysis, had 

een grote invloed op de ontwikkeling van gendergeschiedenis naar een discipline op zichzelf. Het 

concept gender is erg bruikbaar omdat het als universele categorie niet de nadruk legt op lichamelijke 

en biologische kenmerken, maar op sociaal-culturele machtsrelaties tussen mannen en vrouwen, nu 

en in het verleden.11 

 Een veranderende blik op middeleeuwse lekenvrouwen 

Vooral de afgelopen decennia werd veel historiografisch onderzoek verricht naar middeleeuwse 

vrouwen. Er verschenen tal van verzamelbundels over het thema.12 In de late negentiende-eeuwse 

historiografie ging men er van uit dat machtige vrouwen uitzonderlijke figuren waren. Er was een 

voorkeur voor ‘grote vrouwen’, net zoals die voor lange tijd op de ‘grote mannen’ was gericht. Denk 

aan figuren zoals Jeanne d’Arc, Eleonora van Aquitaine en Blanca van Castilië.13 Er werd vaak gesteld 

dat het moeilijk was om voor de middeleeuwse periode vrouwen te bestuderen, omwille van een 

gebrek aan bronnen. Dit soort bronnen zijn echter niet zo schaars als historici aanvankelijk beweerden. 

Vrouwen waren geen ‘marginale groep’ in de maatschappij, zoals zij in de historiografie van de late 

negentiende en vroege twintigste eeuw benaderd werden.14 

Een bepalende studie waarop veel reactie kwam van historici, en die mee zorgde voor een boost in het 

onderzoek naar middeleeuwse vrouwen en genderstudies, was het onderzoek van Georges Duby. 

Vanaf de jaren 1960 beargumenteerde hij in een aantal publicaties dat vanaf de hoge middeleeuwen 

vrouwen geen toegang meer hadden tot legitieme autoriteit. Concreet beweerde hij dat edelvrouwen 

vanaf de elfde eeuw buitengesloten werden uit de publieke sfeer als gevolg van veranderingen in het 

erfrecht en huwelijk. Ze konden slechts uitzonderlijk titels of bezit erven. Omdat het voornaamste doel 

het bijeenhouden van het familiale (grond)bezit was, verkreeg de oudste zoon de voorkeur als 

                                                             

10 Natalie Zemon Davis, “Women’s history in transition: the European case,” Feminist Studies 3 (1976): 90. 
11 Joan W. Scott, “Gender: a useful category of historical analysis,” The American historical review 91, nr. 5 (1986): 

1053-75; Rose, What is gender history?, 1-2. 
12 Enkele voorbeelden: Maryanne Kowalewski en Mary Erler, eds. Women and power in the Middle Ages (Athens: 

University of Georgia Press, 1988; Theodore Evergates, ed. Aristocratic women in medieval France 

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999); Susan Johns, Noblewomen, aristocracy and power�in 
the twelfth-century Anglo-Norman realm (Manchester: Manchester University Press, 2003); Maryanne 

Kowalewski en Mary Erler, Gendering the master narrative: women and power in the Middle Ages (Ithaca: 

Cornell University Press, 2003); Kathleen Nolan, Capetian women (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003); 

Kimberly LoPrete, Adela of Blois: countess and lord (c.1067-1137) (Dublin: Four Courts Press, 2007). 
13 David Crouch, The birth of nobility: constructing aristocracy in England and France: 900-1300 (Harlow: Pearson 

Longman, 2005), 306. 
14 Crouch, The birth of nobility, 304-5; Judith Bennett en Ruth Mazo Karras, eds, “Women, gender and Medieval 

historians,” in The Oxford handbook of women and gender in medieval Europe (New York: Oxford University 

Press, 2013), 3. 
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erfgenaam. Dit wordt ook wel ‘patrilineaire primogenituur’ genoemd. Deze veronderstelling zou later 

in de historiografie de Duby-these worden genoemd.  Beïnvloed door de structurele antropologie, 

maakte Duby gebruik van de begrippen ‘publieke sfeer’ (res publica) en ‘private sfeer’ (res familiaris) 
om de middeleeuwse samenleving in te delen. Vrouwen konden zich volgens hem enkel in de private 

sfeer bewegen15: 

 “By nature, because she was a woman, the woman could not exercise public power. 
She was incapable of exercising it.16” 

Vrouwen konden geen militaire rol op zich nemen omdat ze geen zwaard mochten dragen. Dat deed 

een man voor haar. Indien een vrouw toch enige macht bezat, dan moest haar echtgenoot of een 

mannelijk familielid in haar naam optreden. Enkel wanneer haar man afwezig was, kon het zijn dat een 

vrouw tijdelijk als consort zelf macht uitoefende. Ook in het geval dat ze weduwe was, kon ze als voogd 

verschijnen voor haar minderjarige kinderen. Wanneer een vrouw toch de functie van domina invulde, 

dan werd ze gezien als een usurpator. Om deze mannelijke taken vooralsnog op een acceptabele wijze 

te vervullen, moest een vrouw volgens Duby van gender veranderen.17 Kortom, Duby schuift een erg 

misogyne interpretatie van de middeleeuwen naar voren, die daarenboven weinig genuanceerd is. Hij 

maakt slechts gebruik van een beperkt aantal en een smal scala van bronnen, dat voornamelijk uit 

religieuze werken bestaat. Tevens hanteert hij een te enge definitie van ‘macht’. Duby beperkt het 

concept slechts tot potestas, wat enkel het recht om te bevelen en te straffen inhoudt. 

In 1968 kwam Marion Facinger in haar A study of medieval queenship: Capetian France 987-1237 tot 

een gelijkaardige vaststelling. Voor het eerst ging de aandacht niet uit naar individuele koninginnen, 

maar werd het koningin-zijn bestudeerd als een ambt over een langere periode. Kapetingische 

koninginnen genoten tijdens de vroege middeleeuwen aanzienlijke macht. Zij waren betrokken in het 

bestuur van het koninkrijk, en hun rol kende een hoogtepunt tijdens de elfde eeuw. Hun positie 

verminderde echter sterk vanaf het midden van de twaalfde eeuw door de ontwikkeling van de 

bureaucratie en een grotere centralisatie van de koninklijke macht. Ze konden nog wel via hun invloed 

op de koning op een informele manier deelnemen aan het beleid, maar vervulden eerder een sociale 

dan een politieke rol.18 

Ook Jo Ann McNamara en Suzanne Wemple zagen in The power of women through the family in 
medieval Europe, 500-1100 verminderde machtsmogelijkheden voor middeleeuwse vrouwen. Volgens 

hen werden vrouwen voor de twaalfde eeuw niet echt belemmerd in hun vermogen om macht uit te 

oefenen: “They appear as military leaders, judges, castellans, controllers of property.”19  De publieke 

en privésfeer waren op dat ogenblik nog sterk met elkaar verweven. Tijdens de twaalfde en dertiende 

eeuw zien we echter dat vrouwen buitengesloten werden van die publieke sfeer. Door de opkomende 

                                                             

15 Duby, “Women and power,” 73, 80. 
16 Duby, “Women and power,” 73. 
17 Duby, “Women and power,” 74-5, 78, 84. 
18 Marion Facinger, “A study of medieval queenship: Capetian France 987–1237,” Studies in medieval and 

renaissance history 5 (1968): 3, 45-7. 
19 Jo Ann McNamara en Suzanne Wemple, "The power of women through the family in medieval Europe, 500-

1100," Feminist studies 1 (1973): 136. 
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territoriale vorstendommen gaven aristocratische families de voorkeur aan één enkele mannelijke 

ergenaam om het familiaal patrimonium bijeen te houden. Hierdoor kregen vrouwen minder snel 

publieke macht in handen, zoals lordships en het bestuur. De overgang van de bruidsschat gegeven 

door de man naar het weduwgoed, resulteerde in minder economische zelfstandigheid en een grotere 

afhankelijkheid van hun echtgenoot tijdens het huwelijk.20 

In 1986 zag het tijdschrift Medieval Feminist Newsletter het licht, vanaf 1999 gekend als het Medieval 
Feminist Forum. In 1993 wijdde het academisch tijdschrift Speculum een volledige uitgave aan 

middeleeuwse vrouwen. Onderzoek naar (middeleeuwse) vrouwen werd nu een echte zelfstandige 

discipline. Er kwam meer oog voor diversiteit, meer bepaald de individuele verschillen tussen deze 

middeleeuwse vrouwelijke figuren en hun relatie tot de maatschappij en tot elkaar. Men was afgestapt 

van het idee van ‘de middeleeuwse vrouw’, want die bestond namelijk niet.21 Mediëvisten, waaronder 

Suzanne Wemple en Jo Ann McNamara, merkten op dat de bronnen, die voornamelijk een genese 

kenden in kerkelijke milieus, een vertekend beeld geven van de ervaringen en handelingen van deze 

vrouwen.22 In diezelfde periode ontwikkelden de queenship studies zich tot een volwaardige, 

zelfstandige historiografische discipline.23 Initieel resulteerde onderzoek naar koninginnen 

voornamelijk in biografische narratieven over individuele koninginnen, maar vanaf dit moment 

kwamen de eerste synthetische onderzoeken naar ‘koninginschap’, de werking ervan, de functies van 

de koninginnen, enzovoort. De focus binnen dit onderzoeksveld zou lang liggen op de agency van deze 

vrouwen, als houder van een officium als koningin, consort, weduwe of regent. Het vraagstuk over de 

relatie tussen vrouwen en macht, is een thema dat vandaag erg actueel24 is en de laatste decennia ook 

onderzocht werd voor gravinnen25, hertoginnen26 en meest recent voor vrouwen uit ‘lagere echelons’. 

                                                             

20 McNamara en Wemple, “The power of women,” 136-8. 
21 Nancy Partner, ed. “Studying medieval women: sex, gender and feminism,” Speculum: a journal of Medieval 

studies 68, nr. 2 (1993): 305-471; Bennett en Karras, “Women, gender and medieval historians,” 3; Susan 

Stuard, “Scholarly editions and journals,” in Women and gender in medieval Europe: an encyclopedia, ed. 

Margaret Schaus (New York: Routledge, 2006), 372; Susan Stuard, “Diversity,” in Women and gender in 
Medieval Europe: an encyclopedia, ed. Margaret Schaus (New York: Routledge, 2006), 372-3. 

22 Kimberly LoPrete, “Women, gender and lordship in France, c. 1050-1250,” History compass 5 (2007): 1923. 
23 Crouch, The birth of nobility, 304-6, 314; Lois Huneycutt, “Queenship studies comes of age,” Medieval Feminist 

Forum 51, nr. 2 (2016): 9-16; Een zeer extensieve bibliografie van queenship studies is te vinden op de website 

van Theresa Earenfight (www.theresaearenfight.com). Enkele voorbeelden van publicaties over queenship: 

Lois  Huneycutt, Mathilda of Scotland: a study in Medieval queenship (Woodbridge: Boydell, 2003); Theresa 

Earenfight, The king’s other body: Maria of Castile and the crown of Aragon (Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2009) en Queenship in Medieval Europe (New York: Palgrave Macmillan, 2013). 
24 Er verschenen reeds verschillende verzamelwerken over deze materie, zie bijvoorbeeld Theodore Evergates, 

ed. Aristocratic women in medieval France (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999). 
25 Zie onder andere, Thérèse de Hemptinne, “Les épouses des croisés et pèlerins flamands aux xie et xiie siècles: 

l’exemple des comtesses de Flandre Clémence et Sibylle,” in Autour de la première croisade: actes du colloques 
de la ‘society for the study of the crusades and the Latin East, ed. Michel Balard (Parijs: Publications de la 

Sorbonne, 1996); Els De Paermentier, “Tanquam domina superior. Gendering the charters of Joan of 

Constantinople, Countess of Flanders and Hainaut (1212-1244),” Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14 

(2011): 91-112.  
26 Zie bijvoorbeeld: Philippe Contamine, “Une princesse en diplomatie: l´entrevue de 1439 entre Isabelle de 

Portugal, Duchesse de Bourgogne, et son oncle Henry Beaufort, Évêque de Winchester, dit le Cardinal 

d´Angleterre,” in Etudes bourguignonnes offertes à Jean-Marie Cauchies, 103-111 (Turnhout: Brepols, 2017); 

Monique Sommé, “Formes du langage politique dans la correspondance d'Isabelle de Portugal, duchesse de 

Bourgogne (1430-1471),” in Epistolaire politique I. Gouverner par les lettres, eds. Bruno Dumézil en Laurent 
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Dit soort onderzoek resulteerde in nieuwe ideeën over de betekenis van ‘macht’. Men onwikkelde 

aandacht voor meer soorten machtsuitdrukkingen, zoals via culturele patronage, in plaats van macht 

(auctoritas) die louter uit een ambt voortvloeide. 

Vanaf de jaren 90 kwam er veel reactie op de Duby-these. Veel historici gingen niet akkoord met het 

idee van een absoluut misogyne middeleeuwen. In 1997 formuleerde Theodore Evergates eveneens 

een aantal kritieken op Duby’s structuralistische aanpak. Een van zijn belangrijkste opmerkingen is dat 

Duby onterecht beweert dat vrouwenstemmen afwezig zijn in de bronnen, daarenboven dat het voor 

historici onmogelijk of tenminste zeer moeilijk zou zijn om hen te bestuderen. Evergates argumenteert 

dat we de veranderende twaalfde- en dertiende-eeuwse erfpraktijken niet al te strikt moeten zien. 

Duby hield evenmin rekening met veranderingen op politiek en wettelijk vlak na het jaar 1000, die 

maakten dat de rechten van weduwen op hun doarium vergrootten.27 Ook de verzamelbundel 

Aristocratic women in Medieval France (1999) die hij redigeerde, neemt afstand van de Duby-these. 

Patrilineaire primogenituur verkreeg inderdaad steeds meer de voorkeur vanaf de eeuwenwisseling, 

maar Evergates en de andere academici die een bijdrage leverden aan deze bundel illustreren dat toch 

veel aristocratische vrouwen in het Franse Rijk tijdens de elfde, twaalfde en dertiende eeuw in staat 

waren om zelfstandig macht uit te oefenen. Ze waren dus wel degelijk actief op het politiek domein. 

Het verzamelwerk omvat casestudies van Amy Livingstone, Karen Nicholas, Kimberly LoPrete, Frederic 

Cheyette en uiteraard van Theodore Evergates zelf. Livingstones hoofdstuk, bijvoorbeeld, toont aan 

dat vrouwen in de graafschappen Blois en Chartres goederen en titels erfden, bij afwezigheid van hun 

echtgenoot optraden als plaatsvervanger, gebruik maakten van religieuze patronage om zich te 

positioneren in de lokale politiek, optraden als bemiddelaars, enzovoort.28 

Daarnaast stelde ook Kimberly LoPrete in haar artikel Women, gender and lordship in France, c.1050-
1250 (2007) dat de impact van de veranderde erf- en huwelijkspraktijken na het jaar 1000 erg 

overschat zijn. Ze toont aan dat vrouwen wél legitieme publieke autoriteit konden bezitten en dat dit 

ook een gewone praktijk was; Ze konden dezelfde macht uitvoeren als hun mannelijke tegenhangers, 

de domini:29 

“being anatomically female did not render women incapable of ruling and wielding 
authority over men, in either law or practice.30” 

Het gender van deze middeleeuwse vrouwen maakten hen niet meteen ongeschikt om te kunnen 

heersen en besturen, maar LoPrete geeft toe dat het hen wel meer kwetsbaar kon maken bij het 

uitoefenen van publiek gezag. De sociale en persoonlijke status, familiesituatie en levensfase van een 

individu waren net zoals gender bepalend voor de status van een vrouw in de maatschappij. Gender 

was dus niet het enige en belangrijkste criterium. LoPrete bekritiseert vooral het gebruik van 

                                                             

Vissière, 53-64 (Parijs: Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2014). 
27 Theodore Evergates, “The feudal imaginary of Georges Duby,” Journal of medieval and early modern studies 

27, nr. 3 (1997): 645-6, 648-50. 
28 Amy Livingstone, “Aristocratic women in the Chartrain,” in Aristocratic women in medieval France, ed. 

Theodore Evergates (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999), 44-73. 
29 LoPrete, “Women, gender and lordship,” 1921. 
30 LoPrete, “Women, gender and lordship,” 1921 
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anachronistische concepten, bijvoorbeeld publieke sfeer en private sfeer31, en onvoldoende 

bronnenkritiek die eerder al een vertekend beeld had geschapen van edele vrouwen in het koninkrijk 

Frankrijk. We moeten rekening houden met het genre van bronnen, wanneer ze werden opgesteld, de 

interesses van de auteurs, enzovoort.32  

Judith Bennett is dan weer wel voorstander van het concept patriarchaat en pleit voor meer aandacht 

voor continuïteit. Ze stelt dat historici zich vaak te veel focussen op verandering in de ervaringen van 

vrouwen. We moeten evenzeer oog hebben voor wat in een longue durée-perspectief onveranderlijk 

blijft. Bennett introduceert daarom het concept patriarchaal equilibrium, waarmee ze bedoelt dat de 

ervaring van de vrouwen wel veranderde doorheen de tijd, maar dat ondanks die verandering hun 

status ten opzichte van mannen hetzelfde bleef.33 

De werken van Duby, Facinger, en McNamara en Wemple hadden onbewust bijgedragen tot wat Amy 

Livingstone de creatie van een gap in de middeleeuwse historiografie noemt. Studies van de periode 

voor het jaar 1000 focussen hoofdzakelijk op de manieren waarop vrouwen al dan niet macht konden 

uitoefenen. Studies van de tijd na de millenniumwissel daarentegen zijn eerder begaan met de vraag 

of vrouwen echt een neergaande trend ervoeren met betrekking tot machtsuitoefening of niet. 

Kortom, er zijn maar weinig studies die de kloof overbruggen. In een recente kritiek stelt Livingstone 

dat we deze breuk tenminste in vraag moeten stellen, ofwel misschien zelfs helemaal van van dat idee 

moeten afstappen. 

Een andere grote verandering sinds de jaren 90 is dat vrouwen die macht uitoefenen niet meer direct 

beschouwd worden als uitzonderlijk. Voorheen werd die macht toegeschreven aan hun opmerkelijke 

persoonlijkheid of de uitzonderlijke situatie waarin een vrouw zich bevond: haar invloedrijke 

netwerken, of de speciale relatie met haar echtgenoot of zoon.34 Recent onderzoek is echter afgestapt 

van deze vooronderstelling.35 Livingstone stelt in een recente bijdrage in Medieval Feminist Forum dat 

de historici van vandaag moeten aantonen op welke manier vrouwen macht toepasten: “individually, 
as part of a ruling couple, as a parent, or collectively.”36 

Lois Huneycutt nuanceert tevens de bevindingen van McNamara en Wemple: de professionalisering 

en ontwikkeling van de koninklijke bureaucratie zorgde ervoor dat een vorst minder afhankelijk was 

van zijn familieleden voor het bestuur van het rijk, Huneycutt merkt op dat edelvrouwen (en 

koninginnen) een grotere rituele functie vervulden tijdens de latere middeleeuwen. Daarnaast lieten 

                                                             

31 LoPrete stelt dat het vooral problematisch is wanneer deze afzonderlijke sferen als onveranderlijke entiteiten 

worden beschouwd en verbonden worden met binaire opposities, zoals mannelijk-vrouwelijk, politiek-sociaal, 

autoritair-influentieel, enzovoort. Zie Kimberly LoPrete, “The domain of lordly women in France, ca. 1050-

1250,” Medieval Feminist Forum 44, nr. 1 (2008): 13. 
32 LoPrete, Women, gender and lordship,” 1921-2, 1931. 
33 Judith Bennett, History matters. Patriarchy and the challenge of feminism (Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2006), 54-81. 
34 Amy Livingstone, “Recalculating the equation: powerful woman = extraordinary,” Medieval Feminist Forum 51, 

nr. 2 (2015): 17-29. 
35 Zie bijvoorbeeld de volgende werken:  Fredric L. Cheyette, Ermengard of Narbonne and the world of the 

troubadours (Ithaca: Cornell University Press, 2001); Erin Jordan, Women, power and religious patronage in the 
Middle Ages (New York: Palgrave Macmillan, 2006). 
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zij op nog andere manieren hun invloed gelden, bijvoorbeeld via het taalgebruik in documenten, of 

door de symboliek in hun beeltenissen op munten en zegels.37 Zij hadden dus wel degelijk invloed op 

het bestuur. 

 “powerful women are present in every century and every society that make up the 
medieval millennium.”38 

 Autoriteit, macht en agency in de volle middeleeuwen 

De evolutie van genderstudies en onderzoek naar vrouwen doorheen het verleden heeft ervoor 

gezorgd dat historici zijn gaan nadenken over de begrippen macht, autoriteit en agency. De relatie 

tussen vrouwen en macht in de middeleeuwen is geen gemakkelijk vraagstuk. We moeten ten eerste 

rekening houden met de normen, verwachtingen en waarden die in de maatschappij heersten. In de 

middeleeuwen hebben we te maken met een dualistisch wereldbeeld ten opzichte van vrouwen. 

Binnen het christendom bestond er een misogyne interpretatie: vrouwen waren zondige wezens, 

stonden symbool voor het lichamelijke, de lust, het irrationele, hadden een gebrek aan intelligentie, 

enzovoort.39 Dit negatieve, misogyne beeld vinden we ook terug in medische en wetenschappelijke 

opvattingen met oorsprong in de klassieke oudheid, zoals Galenus’ humoresleer. Daarnaast was er een 

‘wereldlijke’ invulling. De patriarchale middeleeuwse samenleving had een grote voorkeur voor 

mannelijke heersers. Toch verwachtten edele heren paradoxaal genoeg dat hun echtgenote of 

vrouwelijke familieleden, bij hun (soms lange) afwezigheid, zelfstandig de eigendommen zouden 

beheren en verdedigen, politieke raden bijwonen en voor hun kinderen zorgen. In de praktijk waren 

de relaties tussen mannen en vrouwen dus dubbelzinnig.40 

Volgens Theresa Earenfight verbonden historici bepaalde concepten te veel met een gender. Macht 

en autoriteit werden voornamelijk gelinkt met mannelijkheid, vrouwelijkheid werd geassocieerd met 

onderwerping en inschikkelijkheid.41 Tevens vinden we het moeilijk om uitingen van macht correct te 

benoemen. Lois Huneycutt wijst op de grote aandacht voor het begrip autoriteit. Academici hebben 

macht vaak te nauw gedefinieerd als autoriteit, terwijl er genoeg andere manieren bestonden om 

informeel macht uit te oefenen. Ze stelt dat we het concept macht kunnen opsplitsen in drie dimensies. 

Ten eerste is er autonomie of “the ability to decide one’s own fate and exercise control over one’s own 
body.”42 Zowel mannen als vrouwen werden hier soms in gehinderd, omdat individuen zich eerder 

zagen als lid van een groep (bijvoorbeeld de familie). Dat maakte dat persoonlijke identiteit erg 

verweven was met groepsidentiteit. Bij edele families werd de autonomie van vrouwen vaak meer 

beperkt om het familiebezit in mannelijke lijn te kunnen doorgeven. Daarnaast is er potestas: “the 

                                                             

37 Lois, Huneycutt. “Power: medieval women's power through authority, autonomy and influence,” in A cultural 
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ability to influence and/or compel others to carry out one’s will.”43 Dit concept kon slaan op zaken die 

wel of niet maatschappelijk aanvaard werden. Vrouwen konden immers op verschillende manieren 

anderen beïnvloeden. Zij konden zich sterk identificeren met Bijbelse voorschriften van vrouwelijk 

gedrag om hun invloed te vergroten of de vorm en het beeld van vrouwen en hun maatschappelijke 

rollen in oorkonden beïnvloeden.44 Als laatste is er auctoritas of autoriteit: macht die verbonden is aan 

een officium, bijvoorbeeld dat van gravin, koningin of abdis. Het gaat hier dus om mogelijkheid tot en 

legitimiteit van actie, alhoewel zowel mannen als vrouwen soms meer macht uitoefenden dan hun 

ambt in principe voorschreef. 

We kunnen dus op basis van deze definities een onderscheid maken tussen formele macht, die 

voortvloeit uit een ambt (auctoritas), en informele macht, die het resultaat is van invloed (potestas). 

Een voorbeeld van informele macht kan bijvoorbeeld religieuze patronage zijn, waardoor een individu 

een netwerk van steun kon opbouwen om zich te positioneren op regionaal, politiek niveau.45 
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 Verschriftelijking & diplomatiek 

 Verschriftelijking 

Het schrift was niet altijd even populair doorheen de middeleeuwen. Tijdens de vroege middeleeuwen 

was het gebruik ervan beperkt en waren het vooral kerkelijke instanties en soms ook koningen die 

geschreven documenten produceerden. Daarnaast waren er grote verschillen in tijd en ruimte. In 

sommige regio’s en milieus werd meer geschreven dan andere – denk aan het Karolingische hof dat 

het schrift actief promootte. In het algemeen was het vertrouwen in het schrift erg klein tijdens deze 

periode. Documenten konden namelijk makkelijk vervalst worden. Overeenkomsten werden in 

principe mondeling vastgelegd. Dat gebeurde vaak op eer en in het bijzijn van getuigen die de 

verbintenis konden bevestigen. Het schrift werd aanvankelijk enkel gezien als een bijkomend 

hulpmiddel en zorgde slechts geleidelijk voor verandering in de samenleving.46  

De centrale middeleeuwen, van het einde van de twaalfde eeuw tot het einde van de dertiende eeuw, 

worden in de historiografie vaak gezien als de overgang naar een schriftelijke cultuur. Deze stelling 

wordt duidelijk naar voren geschoven in Clanchy’s From memory to written record. De verandering in 

schriftproductie was niet enkel van kwantitatieve, maar ook van kwalitatieve aard: we ontwaren niet 

alleen een toename van schriftstukken, ook nieuwe typen documenten duiken op.47 Toch moeten we 

niet uitgaan van een te groot contrast tussen een ‘orale’ vroege middeleeuwen en een ‘schriftelijke’ 

centrale middeleeuwen. Een toename van het schriftgebruik houdt niet een gelijke afname van 

oraliteit in. Beide vulden elkaar gewoon aan. Paul Bertrand wijst erop dat we rekening moeten houden 

met de verschillende vormen die het schrift aanneemt. Zo zijn inscripties een vorm van schriftelijke 

communicatie. Daarnaast vervult het schrift verschillende functies: het wordt gebruikt voor 

administratieve, religieuze of politieke doeleinden, of meer informeel in persoonlijke brieven. We 

kunnen die verschillende vormen en functies niet allemaal op eenzelfde manier benaderen. Verder 

moeten we de toename in het gebruik van het schrift nuanceren. Bertrand stelt dat er misschien niet 

zozeer een plotse, grote toename in de schriftproductie was, maar dat gewoonweg meer documenten 

overgeleverd zijn omdat ze steeds beter bewaard werden.48 Men zag het nut in van het conserveren 

van schriftstukken en het aanleggen van een schriftelijk geheugen of archief. Dat kwam onder meer 

door ontwikkelingen in het recht en het economische landschap tijdens de twaalfde en dertiende 

eeuw. Zo konden documenten direct ingezet worden in de dagelijkse administratie en het bestuur van 

domeinen en seigneurieën.49 Die bureaucratisering van de maatschappij bracht tegelijk een laïcisering 
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met zich mee. Dit houdt niet in dat iedereen geletterd was in de moderne betekenis van het woord, 

maar dat er een grotere geografische en sociale spreiding van de schriftcultuur kwam. Mensen raakten 

in verschillende mate meer vertrouwd met documenten en het schrift zelf.50 

 Diplomatiek 

Vooraleer de analyse van de bronnen aan bod komt, is het nodig even stil te staan bij het brontype dat 
gebruikt wordt in dit onderzoek en tevens een aantal begrippen te verklaren. Oorkonden zijn 
formularistische en statische bronnen. Daarom geef ik hier een beknopt overzicht van de opbouw en 
verschillende onderdelen die we erin terug kunnen vinden. Als laatste komen de voornaamste rollen 
aan bod die individuen opnemen in een oorkonde. 

2.2.1 Definitie 

De diplomatiek of oorkondeleer is de wetenschap die de traditie, vorm en totstandkoming van 

geschreven akten (diplomata) bestudeert. Zij heeft als doel deze teksten kritisch te benaderen, hun 

echtheid en kwaliteit vast te stellen, hen te situeren in de tijd en hen te publiceren. Meer specifiek 

bestudeert deze wetenschap geschreven akten die juridische feiten of handelingen vastleggen, zoals 

geboortes of sterfgevallen. Rechtshandelingen (enk.: actio juridica) houden bijvoorbeeld schenkingen, 

verkoop en testamenten in. De vorm van de akten geven een juridische validiteit aan de feiten of 

handelingen die erin beschreven worden. Die validiteit vloeit voor uit een aantal vereiste 

karakteristieken, zoals een specifieke stijl of structuur, aangehechte zegels en getuigelijsten. De 

oorkonden moesten dus overeenkomen met bepaalde tradities, afhankelijk van auteur, periode en 

plaats. 51 De meeste oorkonden die de diplomatiek bestudeert, zijn afkomstig uit kerkelijke archieven. 

Lekenarchieven waren onderhevig aan opsplitsing en extinctie door onder meer het uitsterven van 

families. In de dertiende eeuw, met het ontstaan van het publieke notariaat en de steden die zichzelf 

als juridische entiteit ontwikkelden, werd men zich meer bewust van het belang van het geschreven 

woord en de juridische functie die deze teksten vervulden. Vanaf dit moment zien we ook dat 

lekenarchieven een grotere overlevingskans verwerven. We moeten er ons bewust zijn dat we slechts 

over een fractie van de middeleeuwse documenten beschikken. Veel bronnen zijn verloren geraakt of 

vernietigd door oorlog, brand of zelfs bewuste vernietiging van documenten die hun nut hadden 

verloren.52 

  

                                                             

in Les archives princières, XIIe-XVe siècles, eds. Valeria Van Camp, Xavier Hélary, Jean-François Nieus, Alain 

Provost en Marc Suttor (Arras: Artois Presses Université, 2016), 43-66. 
50 Clanchy, From memory to written record, 2, 19, 231; Bertrand, “À propos de la révolution de l’écrit,” 8. 
51 Maria Cárcel Ortí, ed, Vocabulaire international de la diplomatique (Valencia: Universitat de València, 1994), 

21; Olivier Guyotjeannin, Jacques Pycke en Benoîte-Michel Tock, Diplomatique médiévale (Brussel: Brepols, 
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52 Guyotjeannin, Pycke en Tock, Diplomatique médiévale, 16-7. 
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2.2.2 Rollen in de oorkonden 

De eerste figuur die we in een oorkonde tegenkomen is de oorkonder of auteur. Dit is de persoon in 

wiens naam het document is opgesteld. Wanneer verschillende personen deze rol invullen, gebruiken 

we de term medeoorkonders. De oorkonder is vaak niet de persoon die de eigenlijke tekst vormgeeft, 

ordent en schijft. Dat wordt gedaan door een scribent, ook wel de opsteller of redacteur genoemd. Ten 

tweede is er de disposant: het personage dat de rechtshandeling stelt in het document. Dit kan 

dezelfde persoon zijn als de oorkonder. De destinataris is de persoon of instelling die de oorkonde 

ontvangt en als bewijs bewaart in zijn archief. Vaak, maar zeker niet altijd, is dit dezelfde figuur als de 

beneficiaris. Zoals het woord zelf zegt, is dit diegene die voordeel haalt uit de actio juridica.53 

2.2.3 De opbouw van de oorkonde 

Zoals reeds vermeld, zijn oorkonden statische documenten. In hun discours kunnen we verschillende 

onderdelen onderscheiden die reeds door sommige middeleeuwse diplomatisten op een 

systematische manier werden toegepast. Elk gedeelte vervult een eigen functie; bijvoorbeeld het 

voorstellen van de auteur, het toelichten van de actio juridica, het valideren van de oorkonden, het 

introduceren van eventuele getuigen of de aanwezigheid van aangehechte zegels. Het inzicht in de 

verschillende onderdelen leidt volgens Guyotjeannin tot een beter tekstbegrip, en laat toe om beter 

falsae te identificeren.54 Ondanks hun statisch karakter kunnen oorkonden ons dus heel wat informatie 

opleveren.  

In een oorkonde herkennen we drie grote gehelen: het (intieel) protocol, de context en het eschatocol 
(of finaal protocol). Deze bevatten op hun beurt een aantal subonderdelen. Het protocol omvat de 

invocatio, de intitulatio of subscriptio, het adres en de salutatio. De context bestaat uit de preambule 

of arenga, de notificatio, de expositio of narratio, de dispositio, de sanctio en corroboratio. Het 

eschatocol bevat de datatio en appreciatio. Deze volgorde is tevens de meest voorkomende in 

middeleeuwse documenten. Echter, niet alle delen vind je in iedere oorkonden terug. Guyotjeannin 

stelt dat enkel de intitulatio en dispositio in vrijwel elke oorkonde aanwezig zijn. Hieronder worden 

beknopt de onderdelen besproken die relevant zijn voor dit onderzoek.55 

2.2.4 Het protocol 

intitulatio of subscriptio 

Na de invocatio volgt meestal de intitulatio of subscriptio. Deze laatste is een essentieel onderdeel van 

de oorkonde, omdat zij de oorkonder van het document introduceert. Niet enkel de naam van dit 

individu wordt gegeven, maar ook zijn titels en functies. Voor historici is het een uitermate interessant 

onderdeel. We kunnen er veel uit afleiden over de manier waarop de oorkonder zichzelf 

gerepresenteerd wil zien. De woordkeuze geeft aan hoe de persoon zijn eigen functie interpreteert.56 
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Devotieformules, zoals bijvoorbeeld “Dei gratia”, komen vaak voor in dit onderdeel. Ze geven een 

zekere goddelijke legitimiteit aan de functie of het officium dat de oorkonder bezit en uitvoert. Het 

gebruik van deze formule wijst vaak op het verlangen onafhankelijk te zijn van een hogere heer. Zo is 

een vorst eigenlijk de enige die bij wijze van spreken zijn macht van God heeft verkregen.57 

adres 

Het adres vermeldt voor wie de oorkonde bestemd is. Het geeft, net zoals de intitulatio dat doet voor 

de oorkonder, de titels en functies van de bestemmeling. Aangezien een oorkonde een publiek 

karakter heeft, zijn de adressen vaak algemeen. Ze zijn gericht aan iedereen die het document zal lezen 

of te horen krijgt. Sommige oorkonden zijn persoonlijker en gericht aan één persoon, of collectief en 

geadresseerd aan een groep personen waarbij het voornaamste individu van die groep wordt 

genoemd.58 

2.2.5 De context 

narratio of expositio 

De narratio of expositio komt vaak na de preambule of arenga. In deze laatste wordt reeds een 

algemene aanleiding gegeven voor het opstellen van de oorkonde of de uitvoering van de 

(rechts)handeling die erin vervat zit. De narratio geeft daarentegen de voorafgaande gebeurtenissen 

of omstandigheden die tot de actio juridica hebben geleid. Bijvoorbeeld de reden voor een schenking 

aan een abdij kan de verzorging van het zielenheil van een familielid zijn. Dit wordt dan vermeld in de 

narratio. Bij een bevestigingsoorkonde staat er dan welk document er bevestigd zal worden. Hoewel 

dit onderdeel niet altijd aanwezig was en eigenlijk geen juridische waarde had, kunnen historici er 

specifieke informatie uit afleiden. Dit onderdeel was namelijk vaak gebaseerd op de petitio van de 

disposant(en) waarin zij om een bevestiging vragen van een rechtshandeling. Deze petitio of aanvraag 

is gericht aan een persoon die niet betrokken is bij de actio, maar wiens autoriteit de handeling mee 

valideert.59 

dispositio 

De dispositio geeft een veel uitvoeriger betoog met betrekking tot de rechtshandeling (negotium) die 

in de oorkonde wordt vastgelegd. Hoewel dit onderdeel essentieel lijkt, is het niet in alle oorkonden 

even expliciet aanwezig. Het centrale element in de dispositio is het werkwoord dat de wil van de 

oorkonder uitdrukt. Concedimus, confirmamus, vendidimus zijn er zo enkele. Dikwijls gaat het zelfs om 

verschillende werkwoorden, bijvoorbeeld “statuimus et precipimus,” die het gezag van de oorkonder 

versterken.60 

                                                             

princeps wordt genoemd.  
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60 Guyotjeannin, Pycke en Tock, Diplomatique médiévale, 80. 
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Na de vaststelling van de actio konden een aantal sanctiones vermeld worden. Dit zijn maatregelen 

om de realisatie of het behoud van de rechtshandeling te garanderen. Deze clausules kunnen we in 

een aantal categorieën indelen. Ten eerste zijn er de bevelende of verbiedende clausules die 

ambtenaren opdragen om deze maatregelen te verzekeren. Een tweede soort zijn afwijkende 

clausules die bepalen dat de vastgelegde maatregel van kracht is ondanks andere (vroegere) besluiten, 

verzet of juridisch beroep. De voorbehoudsclausules leggen het respect voor andere autoriteiten en 

bevoegdheden op. Verder zijn er clausules van beloften of verplichtingen, die toezien op de uitvoering 

van de rechtshandeling door de disposant (en diens familie). Vanaf de twaalfde eeuw zien we de 

introductie van belofteclausules. Verplichtingen verschijnen pas in de dertiende eeuw. Daarnaast zijn 

er verzakingsclausules die het verbieden om een goedgekeurde dispositio te betwisten.  De 

toestemmingsclausule ontneemt de rechten van alle betrokkenen op een goed, zodat ze niet achteraf 

die rechten kunnen inzetten om de geldigheid van de actio te ontkennen. Ten laatste zijn er ook nog 

de clausules met strafbepalingen, die we kunnen opdelen in de poena spiritualis en poena temporalis. 

Poena spiritualis zijn straffen van religieuze aard, zoals bijvoorbeeld excommunicatie of goddelijke 

woede. Deze straffen vinden we vooral in kerkelijke oorkonden, maar werden ook geïmplementeerd 

in lekenoorden. Tijdens de twaalfde eeuw verdwenen deze clausules geleidelijk. Poena temporalis is 

de wereldlijke tegenhanger van de poena spirtualis. Deze straf had zijn oorsprong in de klassieke 

oudheid en verdween omstreeks de twaalfde en dertiende eeuw. Het ging om een geldboete die 

betaald moest worden wanneer men zich niet aan de voorwaarden hield die vastgelegd waren in de 

oorkonde.61 

corroboratio 

De corroboratio geeft aan op welke manier het opgestelde document rechtskracht krijgt, met andere 

woorden, welke validatietekens aanwezig zijn. Bijvoorbeeld door de aankondiging van getuigen die bij 

de totstandkoming van de akte aanwezig waren, daarnaast de aanhechting van één of meerdere zegels 

(sigilli mei), of het gebruik van een chirograaf. Deze vermeldingen zijn interessant, omdat we op deze 

manier ook bij kopieën kunnen afleiden of het origineel een chirograaf had, of welke zegels er aan het 

document hingen. De eigenlijke lijst met de namen van de getuigen heet de subscriptiones.62 

2.2.6 Het eschatocol 

datatio 

De datum vinden we doorgaans terug onderaan het document. Tijdens de vroege middeleeuwen 

werden zowel oorkonden opgesteld in grote kanselarijen, als privé-oorkonden voorzien van een 

datum. In de tiende tot elfde eeuw zien we echter dat de datum vaak ontbreekt of slechts een heel 

algemene tijdsindicatie wordt gegeven, bijvoorbeeld in de vorm “tijdens het abbatiaat van” of “tijdens 

het bewind van.” In de twaalfde en dertiende eeuw werd het dateren van oorkonden onontbeerlijk 

onder invloed van een heropleving van het Romeinse recht.63 
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  Probleemstelling 

Zoals aangekondigd in de inleiding, wil deze studie achterhalen op welke verschillende manieren 

burggravinnen macht uitoefenden en zich bewogen en positioneerden in het publieke domein. Hierbij 

hanteer ik de definities van ‘macht’ zoals geformuleerd door Lois Huneycutt, en die in het vorige deel 

reeds werden besproken. Dit onderzoek maakt gebruik van oorkonden met betrekking tot vrouwen 

die expliciet vermeld worden als burggravin (‘castellana’), maar ook vrouwen die getrouwd waren met 

burggraven. Oorkonden leggen rechtshandelingen of rechtsfeiten vast. Ze bewijzen overdracht van 

bezittingen via schenkingen, verkoop, erfenis of bevestigingen daarvan door hogere autoriteiten, zoals 

bijvoorbeeld graven of gravinnen. Ook vinden we er informatie over eventuele disputen in terug, 

gevallen van arbitrage en rechterlijke uitspraken. Daarenboven kunnen we afleiden welke bezittingen 

en prerogatieven bepaalde individuen hadden, met wie ze verwant waren, en - bijvoorbeeld via 

getuigelijsten – wie tot het entourage van een individu behoorde. Kortom, oorkonden zijn getuigen 

van de macht en het vermogen van personen.64 Daarom zijn ze de bronnen bij uitstek voor dit soort 

onderzoek. 

Om een antwoord te formuleren op voorgenoemde probleemstelling maak ik gebruik van de volgende 

analysecriteria en subvragen. 

Allereerst zijn de rollen die deze burggravinnen aannemen in de oorkonden interessant. Zijn ze 

(mede)oorkonder, disposant, destinataris/beneficiaris of worden ze slechts vermeld, als getuige, 

vanwege bepaalde rechten op domeinen, hun doarium of in het kader van zielenheil? Het is tevens 

nuttig te kijken of een oorkonde beschikkend of bevestigend is. Een beschikkende oorkonde getuigt 

immers van een directe machtshandeling die gesteld wordt door de oorkonder, bijvoorbeeld een 

schenking, een vrijstelling op een heffing of belasting, enzovoort. Een bevestigende oorkonde houdt 

een bekrachtiging in door de oorkonder van een actio juridica gesteld door een andere persoon, en 

verwijst dus naar een indirecte vorm van macht. 

Ten tweede kunnen we kijken naar het feit of deze vrouwen autoriteit of agency bezaten, bijvoorbeeld 

als houder van een officium zoals burggraaf, of via erfrechten op een domein als ‘domina’. We kijken 

hier dus naar de mogelijkheid van vrouwen om het officium in eigen recht te erven. Indien een 

burggravin zelf erfgename was van de kasselrij, kon of mocht ze dan ook altijd het ambt uitvoeren? In 

hoeverre was een gedeelde titulatuur mogelijk tussen echtgenoot en echtgenote? Wanneer haar 

echtgenoot (langdurig) afwezig was, omdat hij bijvoorbeeld op kruistocht ging, kon een vrouw dan 

optreden als zijn plaatsvervanger? In het geval van weduwschap, kon zij optreden als voogd voor een 

minderjarige erfgenaam die de kasselrij toekwam? Het is zonder meer duidelijk dat we moeten 

rekening houden met de maritale context (ongehuwd – gehuwd – weduwe), het erfrecht, de leeftijd 

van de burggravin, en de aan- of afwezigheid van mannen en (minderjarige) kinderen in haar 

entourage. De intitulatio is hierover veelzeggend. Welke titels verkrijgen burggravinnen of vrouwen 

van burggraven? Dragen ze effectief de titel castellana, of worden ze enkel benoemd als uxor of 

domina? De volgorde van de titulatuur is eveneens interessant, aangezien het in oorkonden de norm 
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was dat de naam van de belangrijkste persoon eerst voorkwam, inclusief diens titels. Zijn er oorkonden 

waarin de naam en titel van de burggravin vóór die van haar echtgenoot (of een andere mannelijke 

medeoorkonder) komt? Zien we verschillen tussen oorkonden die samen met een echtgenoot werden 

uitgevaardigd en oorkonden die burggravinnen in eigen recht uitvaardigden? 

Verder kijken we naar de oorkondingspraktijken van de vrouwen zelf. Konden burggravinnen in eigen 

naam oorkonden opstellen? Zo ja, welke rechtshandelingen konden ze stellen gerelateerd aan hun 

officium? Welke individuen of instellingen waren de destinatarissen/beneficiarissen?  

Als laatste kijken we naar één materieel aspect van de oorkonde, namelijk het valideringsteken. Het 

kan inzicht geven in hoe een individu de eigen identiteit zag. We kunnen in oorkonden reeds afleiden 

uit de corroboratio of er een zegel werd bevestigd of niet. Voor materieel overgeleverde zegels, 

kunnen we de inscriptie op de zegels bestuderen, evenals de keuze van de afbeelding of imago. Zijn er 

burggravinnen die de titel castellana gebruiken op hun zegel, maar die zelfde titel in de tekst van de 

oorkonden niet krijgen of gebruiken? Volgen deze zegels de algemene ontwikkelingen van 

zegelpraktijken die tijdens de centrale middeleeuwen heersten? 

 Temporele en geografische afbakening 

De temporele afbakening van dit onderzoek vloeit voort uit de ontwikkelingen die het burggravenambt 

zelf doormaakte in het graafschap Vlaanderen: vanaf de ontwikkeling van het officium in de elfde eeuw 

tot de verzwakking ervan op het einde van de dertiende eeuw. Tijdens de veertiende eeuw en zelfs 

veel later bleef de titel nog wel bestaan, maar werd de functie helemaal uitgehold. Daarom zijn 

bronnen vanaf die periode minder interessant voor dit onderzoek.  

Geografisch gezien vertrekken we vanuit het graafschap Vlaanderen. Hiervoor zijn een aantal redenen. 

Ten eerste verschenen burggraven hier vroeger dan in de andere omliggende vorstendommen die deel 

uitmaken van dit onderzoek. Daarnaast waren burggraven hier veel talrijker. Er zijn over hen meer 

diplomatische bronnen overgeleverd dan voor de andere gebieden. We beschikken reeds over een 

goede basis aan historiografisch onderzoek, dat voornamelijk het product is van de historiografen van 

de eerste helft van de twintigste eeuw. Ook de omliggende vorstendommen Henegouwen, Brabant en 

Kamerijk hadden eigen burggraven. Omwille van die geografische nabijheid is een comparatieve 

benadering interessant. In welke mate duiken ook hier burggravinnen op? Kunnen we spreken van 

gelijkaardige machtsuitingen en bevoegdheden van hun officium? 
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 Heuristiek & Methodologie 

 Het bronnenbestand: Diplomata Belgica 

De samenstelling van het bronnencorpus voor dit onderzoek is gebaseerd op Diplomata Belgica. 

Diplomata Belgica is een open-access digitale databank65 die diplomatische bronnen uitgevaardigd 

door zowel rechtspersonen als natuurlijke personen uit de zuidelijke Nederlanden bijeenbrengt. Het 

bevat dus niet enkel documenten met betrekking op het graafschap Vlaanderen, maar eveneens 

oorkonden uit noordelijke delen van het huidige Frankrijk (Frans-Vlaanderen en -Henegouwen), 

Noord-Brabant, Zeeland, Duitsland enzovoort. Momenteel bevat de databank ongeveer 35.000 

oorkonden. Diplomata Belgica is het uiteindelijke resultaat van een herziening van Alphonse Wauters’ 

Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire de la Belgique66, een 

heuristisch hulpmiddel met tekstuele analyses van alle uitgegeven oorkonden voor 1350, en tot stand 

gekomen op vraag van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Reeds in 1997 verscheen als 

voorloper van dit digitale project de CD Thesaurus Diplomaticus met een overzicht van alle 

diplomatische bronnen tussen 640 en 1200. De actuele databank kunnen we kaderen in het project 

Sources from the Medieval Low Countries, een samenwerking tussen informatici en mediëvisten van 

de Universiteit Gent onder leiding van Jeroen Deploige en gefinancieerd door de Hercules 
Foundation.67 De databank is niet exhaustief en wordt regelmatig geüpdatet en aangevuld. 

 Methodologie 

Een groot voordeel van een databank zoals Diplomata Belgica is dat je als onderzoeker niet voor een 

enorme heuristische taak komt te staan. Je hebt veel tijdswinst en kan gemakkelijk een groot aantal 

documenten in één keer consulteren. Bovendien kregen alle oorkonden opgenomen in DiBe hun eigen 

ID-nummer, waardoor je een oorkonde snel kan terugvinden. Elk document geeft informatie over de 

rollen in de oorkonde (auteur, oorkonder, disposant en beneficiaris), de datering, het soort document, 

enzovoort. Veel documenten hebben een integrale transcriptie, een afbeelding van het document, 

verwijzingen naar edities en secundaire literatuur waarin de bron werd gebruikt. 

Een nadeel voor dit onderzoek is dat je op DiBe niet kan aangeven of je specifiek naar mannen of naar 

vrouwen wil zoeken. Voor deze studie betekent dit concreet dat je handmatig uit 1088 oorkonden de 

vrouwelijke individuen moet filteren. Vaak zijn de regesten heel duidelijk en vatten ze de kern van de 

oorkonde goed samen, maar er zijn ook oorkonden met een onduidelijk geformuleerd of een te 

beknopt regest dat niet goed genoeg aansluit bij de effectieve inhoud van de bron. Wanneer een 
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 32 

oorkonde onuitgegeven is of er geen fulltext van de uitgave op DiBe is opgenomen, is de inhoud 

moeilijk te verifiëren.  

Na een globale zoekopdracht naar burggraven en -gravinnen, lanceerde ik elke ‘gevonden’ vrouw 

opnieuw in de databank om het bronnenbestand aan te vullen.68 Dat is nodig omdat deze studie zich 

niet wil beperken tot officiële manieren van machtsuitoefening – hier dus binnen het officium van 

burggravin, maar ook andere (indirecte) manieren onderzoekt waarop deze vrouwen zich 

positioneerden in de maatschappij. De verzameling bronnen beperkt zich dus niet tot de oorkonden 

waarin de vrouwen alleen of met hun echtgenoot optreden als burggravin. Het gaat om alle oorkonden 

waarin deze vrouwen verschijnen, als bekleder van een officium, als uxor of domina, enzovoort. De 

zoekresultaten uit Diplomata Belgica vormen het vertrekpunt van dit onderzoek. Het corpus werd 

gaandeweg verder aangevuld met bronnen die opgenomen werden in secundaire literatuur, maar 

geen deel uitmaken van Diplomata Belgica, omdat ze bijvoorbeeld na 1250 opgesteld werden. Deze 

heuristiek leverde in totaal 322 documenten op.69 

Eerst starten we met een korte kwantitatieve analyse. Deze is nodig aangezien we te maken hebben 

met 67 verschillende vrouwen, en bijgevolg 67 verschillende situaties. Zo kunnen we bewaken dat 

interpretaties in het tweede deel van het betoog niet overschat worden. Voor de kwalitatieve analyse 

van de bronnen opteer ik voor een thematische bespreking van de oorkonden die voorzien zal zijn van 

tussentijdse conclusies. Eerst focussen we ons op het officium zelf. We kijken naar het gebruik van de 

titel castellana in de oorkonden, de mogelijkheden voor vrouwen om het ambt te erven, welke taken 

ze vervulden als vertegenwoordigers van de grafelijke macht en de invloed van hun maritale status. 

Vervolgens gaan we over tot informele machtsuitingen en spitsen we ons toe op het doarium, andere 

erfrechten op domeinen en praktijken van memoria en religieuze patronage. Als laatste komen de 

zegelpraktijken aan bod en bespreken we aan de hand van Demay’s Inventaire des sceaux de la Flandre 

voor welke burggravinnen zegels werden overgeleverd.70 

De analyse eindigt in een algemeen besluit, dat een antwoord formuleert op de voorgenoemde 

onderzoeksvraag en de bevindingen toetst aan de opvattingen in de bestaande literatuur over de 

burggraven, meer specifiek met de conclusies die Ellen Kittell formuleerde betreffende de Vlaamse 

burggravinnen in haar artikel over de administratie van de graaf van Vlaanderen (zie supra). 

  

                                                             

68 Er zijn ook een aantal vrouwen die niet correct werden ingevuld in de bronnenfiches. Hun naam ontbreekt 

bijvoorbeeld in het luik ‘actoren’, wat tot gevolg heeft dat je hen niet rechtstreeks kan opzoeken via de 

zoekmachine, maar moet zoeken via het regest of de ‘full text'. 
69 Het resultaat van deze heuristiek is tabel 4, die de kern van dit diplomatisch bronnenonderzoek vormt. De 

bijlage geeft een overzicht per individu, waardoor het gemakkelijk is om informatie terug te vinden en je 

meteen een beeld krijgt van de omstandigheden waarin een specifieke vrouw zich bevond, of ze erfgename 

was, de bronnen waarin ze voorkomt, haar jurisdictie, enzovoort. 
70 Germain Demay, Inventaire des sceaux de la Flandre: recueuillis dans les dépôts d'archives musées et collections 

particulières du département du Nord, 2 vols. (Parijs: Imprimerie Nationale, 1873) 
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 Inleiding 

Niet enkel in het graafschap Vlaanderen, maar ook in het hertogdom Brabant (Leuven), het graafschap 
Henegouwen en Kamerijk duiken burggraven op. Daarom is het interessant om de situatie van de 
Vlaamse burggravinnen te vergelijken met die in de voorgenoemde omliggende vorstendommen. Om 
dat te kunnen verwezenlijken, moeten we ons een beeld kunnen schetsen van de genese, 
ontwikkelingen en bevoegdheden van het officium, zowel in het graafschap Vlaanderen als in deze 
andere territoria, voor zover die gekend zijn. Dit zal het eerste deel vormen van dit luik. Vervolgens 
komt nog een beknopte uiteenzetting in verband met de titulatuur van de castellani. Tot slot volgt de 
stand van onderzoek over de kasselrijen en burggraven in Vlaanderen. 

 De territoriale organisatie van het graafschap Vlaanderen: de 
burggraven 

 Het ontstaan van de kasselrijen en de burggraven 

In het begin van de elfde eeuw zorgde graaf Boudewijn V voor een nieuwe territoriale organisatie van 

het graafschap Vlaanderen. Hij bouwde verder op het werk van zijn vader, Boudewijn IV, die omstreeks 

993 de oude gouwen had gereorganiseerd in comitatus en die bestuurd werden door comites.71 Onder 

Boudewijn V was het graafschap ingedeeld in territoria, bestuurlijke gebieden die op het einde van de 

elfde eeuw kasselrijen of castellaniae werden genoemd.72 Deze entiteiten werden bestuurd door de 

castellani of burggraven. Zij waren de vertegenwoordigers van de graaf in de kasselrij en voerden het 

lokaal openbaar gezag uit in diens plaats. Ze moesten bescherming bieden tegen invallers en 

onderlinge oorlogen binnen de aristocratie. De burggraven hielden enkel hun ambt in leen: dus niet 

de grafelijke burchten in de kasselrijen.73 In het zuiden en het noordoosten van Vlaanderen bleven een 

aantal graafschappen bestaan die in leen werden gehouden van de graaf, waaronder het graafschap 

van Aalst, Saint-Pol, Boulogne en Hesdin.74 Met Boudewijn IV werd de machtspositie van de Vlaamse 

graven versterkt. De doorbraak van de feodaliteit in Vlaanderen zorgde ervoor dat de graaf de 

aristocratie van hem afhankelijk kon maken en beter kon controleren. Omstreeks het jaar duizend 

werden de lenen of beneficia, die de vazallen verkregen van hun heer, erfelijk.75 Ze gingen zo een 

belangrijkere rol spelen in het familiaal patrimonium. De feodale relatie verschoof van een verbond 

                                                             

71 Anton Koch, “Die flandrischen Burggrafschaften. Wesenzüge und Entstehung,” Zeitschrift für Rechtsgeschichte 

76 (1959): 160-169. 
72 Anton Koch, De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen tot in de 13e eeuw (Antwerpen: 

Standaard-boekhandel, 1952), 155-6. 
73 Alleen de Doornikse burggraaf hield de burcht in leen, zie Dirk Heirbaut, “Graaf en vazallen: een institutionele 

analyse van enkele aspecten van de feodo-vazallitische relaties tussen de graaf van Vlaanderen en zijn vazallen 

van de meerderjarigheid van Boudewijn IV tot Boudewijn IX (ca. 990-aanvang 1206),” (Masterproef, 

Universiteit Gent, 1988), 199. 
74 Anton Koch, “Het graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 1070,” .” In Algemene Geschiedenis der 

Nederlanden I, uitgegeven door Dirk Peter Blok, Walter Prevenier en Daniel Roorda (Haarlem: Fibula-Van 

Dishoeck, 1981), 380. 
75 Koch, “Het graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 1070,” 373-5. 
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tussen twee personen naar een grote betrokkenheid van de families van beide partijen.76 Op hetzelfde 

moment zien we ook dat het officium van burggraaf erfelijk werd. De kasselrijen en het beheer ervan 

konden daardoor in theorie voor een lange tijd binnen eenzelfde familie blijven. Dat wil echter niet 

zeggen dat de oorspronkelijke burggravenfamilies het officium altijd wisten te behouden of dat er geen 

nieuwe families aangesteld konden worden. Robrecht de Fries, bijvoorbeeld, verving omstreeks 1070 

de families die de kasselrijen van Cassel, Veurne en Bergues beheerden. Deze laatsten hadden 

Robrecht aanvankelijk gesteund in de machtsgreep tegen zijn neef en rechtmatige erfgenaam van het 

graafschap Vlaanderen, Arnulf III. Het is aannemelijk dat hun bijstand uiteindelijk wegviel en zij daarom 

na Robrechts overwinning in 1071 afgezet en vervangen werden.77 Kortom, de doorbraak van de 

feodaliteit zorgde ervoor dat de grafelijke macht steeds meer gedecentraliseerd raakte ten voordele 

van de burggraven.78 

Voor de aanstelling van de hoofden van zijn kasselrijen putte de graaf uit zijn groep vazallen. Voor deze 

belangrijke functies werden figuren van aanzien gerekruteerd. Mensen van lagere afkomst hielden 

slechts lagere officia. Algemeen gesteld behoorden de burggraven tot de nobilitas die vaak reeds 

bezittingen hadden in de regio waar ze werden gerekruteerd.79 Dat is zowel het geval bij de 

oorspronkelijke kasselrijen als de kleinere kasselrijen die later ontstonden (zie infra). Het was zeker 

niet zo dat het bezit van het officium iemand tot de adel verhief. Een uitzondering waren de 

Erembalden, die als ministeriales80 het burggravenambt van Brugge in handen kregen.81  

 De Vlaamse kasselrijen 

De oudste kasselrijen waren die van Brugge, Gent, Doornik en Sint-Omaars en ontstonden op het einde 

van de tiende eeuw. Sommige kasselrijen waren ingedeeld in een aantal ambachten.82 Tijdens de elfde 

eeuw groeiden de kasselrijen in aantal, onder andere door opsplitsingen van een aantal 

oorspronkelijke burggraafschappen. In het zuiden van het graafschap ontstonden in 1071 een aantal 

nieuwe, kleinere kasselrijen na de opsplitsing van de kasselrij van Sint-Omaars. Dit gebeuren kunnen 

we kaderen in de opvolgingsstrijd die plaatsvond in het graafschap na de dood van graaf Boudewijn VI 

(zie supra). Zijn zoon Arnulf III werd van de troon gestoten door zijn oom Robrecht de Fries. Tijdens die 

machtsgreep had Wulfric Rabel, de machtige burggraaf van Sint-Omaars, partij gekozen tegen 

Robrecht. Nadat Robrecht de Fries bij de Slag bij Kassel (1071) de overwinning behaalde, zette hij als 

nieuwe graaf de burggraaf van Sint-Omaars af en werd diens kasselrij opgesplitst om diens macht in te 

perken. Concreet kwam het erop neer dat alle ambachten die in Sint-Omaars lagen omgevormd 

werden in kasselrijen op zich, waardoor de oorspronkelijke kasselrij erg verkleind werd.83 De nieuwe 

                                                             

76 Dirk Heirbaut, 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), 40. 

77 Ernest Warlop, The Flemish nobility before 1300 I (Kortrijk: G. Desmet-Huysman, 1975), 128. 
78 Jan Buntinx, “De instellingen van de vorstendommen tot het einde van de twaalfde eeuw,” in Algemene 

Geschiedenis der Nederlanden II, eds. door Dirk Peter Blok, Walter Prevenier en Daniel Roorda (Haarlem: Fibula-

Van Dishoeck, 1981), 164. 
79 Warlop, The Flemish nobility, deel I, 132. 
80 Personen met een hoge sociale status, vergelijkbaar met de aristocratie, maar die juridisch gezien onvrij waren. 
81 Warlop, The Flemish nobility, deel I, 77. 
82 Koch, De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen, 77. 
83 Jan Dhondt, “Note sur les châtelains de Flandre,” Mémoires de la commission départementale des monuments 
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kasselrijen waren Kassel, Bourbourg (Broekburg), Bergues (Sint-Winoksbergen), Veurne, Ieper en het 

ambacht Bailleul (Belle).84 Na 1071 scheurde ook Kortrijk zich af van de kasselrij Doornik. Er bestond 

wel al voor deze opdeling een Kortrijkse burggraaf, die voor het eerst vermeld werd in 1067.85  

Omstreeks 1100 waren er volgens Koch een elftal kasselrijen in het graafschap Vlaanderen: de 

kasselrijen van Brugge, Gent86, Doornik, Kortrijk, Lille (Rijsel), Ieper, Veurne, (Sint-Winoks)Bergen, 

Kassel, Broekburg (Bourbourg), en Sint-Omaars.87 Tijdens de twaalfde en dertiende eeuw bleef de 

regionale indeling van het graafschap veranderlijk. De kasselrij Oudenaarde ontstond vermoedelijk 

tijdens de tweede helft van de twaalfde eeuw uit een deel van de kasselrij Kortrijk. Er zou nooit een 

castellanus verschijnen, aangezien meteen een baljuw werd aangesteld.88 Het burggraafschap Brugge, 

daarentegen, verdween in 1224 wanneer het verkocht werd door burggraaf Jan van Nesle aan gravin 

Johanna van Constantinopel.89 

 De bevoegdheden van de burggraven 

Over de oorspronkelijke functies van de Vlaamse burggraven en hun sociale klasse bestaat onenigheid 

bij de mediëvisten (op de discussies in de historiografie over de Vlaamse burggraven kom ik later 

terug). Algemeen gesteld hadden de castellani bevoegdheden op militair, juridisch en administratief 

vlak, maar er waren grote verschillen per kasselrij. In de noordelijke kasselrijen, waar de graaf meer 

grondbezit had, hadden deze grafelijke ambtenaren naast de verdediging van hun gebied juridische en 

administratieve bevoegdheden. 

Op militair vlak was de burggraaf de beschermer van de grafelijke burcht. De burggraaf moest deze 

burcht en het aan hem toevertrouwde gebied verdedigen bij invallen of oorlogen en de manschappen 

in de kasselrij aanvoeren. In het zuiden van het graafschap primeerde volgens Koch deze functie, 

omdat er zeer weinig grafelijk grondbezit was, en spreken we volgens hem beter van “kastellenijen”, 

dan kasselrijen.90 De castellani waren er slechts bewaker van het castrum en bestuurden hier geen 

                                                             

historiques du Pas-de-Calais V, 2 (1947): 48-9; Anton Koch, “Het graafschap Vlaanderen van de 9de eeuw tot 

1070,” 374, 380-1. 
84 Volgens Koch bleef Bailleul bestaan als roede binnen Sint-Omaars aangezien de burggraaf van Bailleul vazal 

was van de burggraaf van Sint-Omaars voor de ‘kasselrij’. Hij wijst er ook op dat de baljuw hier heel laat opduikt, 

namelijk in 1299. Daarom geeft hij waarschijnlijk Bailleul niet weer als een volwaardige kasselrij op 

onderstaande kaart, maar als een deel van Sint-Omaars. Zie Koch, De rechterlijke organisatie van het 
graafschap Vlaanderen, 80; Anton Koch, "L’origine et la formation territoriale des châtellenies de Cassel et de 

Bailleul,” Revue du Nord 29 (1947): 14-6. 
85 Ernest Warlop, “De middeleeuwen. Stadsontwikkeling en stadsbeeld,” in De geschiedenis van Kortrijk, ed. 

Niklaas Maddens (Tielt: Lannoo, 1990), 44; David Nicholas, Medieval Flanders (Londen: Longman, 1992), 47-8. 
86 In 1241 verkreeg het Land van Waas een eigen keure en splitste het af van de kasselrij Gent, die vanaf dan 

beperkt zou zijn tot de Oudenburg. Zie Koch, De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen, 110, 

147. 
87 Zie Kaart 1. 
88 Herman Van Isterdael, “De kasselrijen van Oudenaarde (13de eeuw-1796),” in De gewestelijke en lokale 

overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, eds. Walter Prevenier en Beatrijs Augustijn (Brussel: Algemeen 

Rijksarchief, 1997), 392. 
89 Erik Huys, “Kasselrij van het Brugse Vrije (ca. 1000-1795),” in De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in 

Vlaanderen tot 1795, eds. Walter Prevenier en Beatrijs Augustijn (Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1997), 463. 
90 Dit soort zuidelijke kasselrijen worden door Koch “kastellenijen” genoemd, zie infra. 
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administratieve of juridische entiteit. Dit gold bijvoorbeeld voor de burggraven van Aire, Atrecht, 

Bapaume, Douai en Lens.91 Vandaar werden ze hierboven niet opgenomen bij de Vlaamse kasselrijen. 

Op juridisch vlak zaten de burggraven de kasselrijrechtbanken voor, die tevens een bron van inkomsten 

vormde voor de burggraaf, omdat een deel van de boetes hem toekwam.92 Dit waren tot het begin 

van de twaalfde eeuw alle schepenbanken in Vlaanderen. Elke kasselrij had namelijk ofwel één centraal 

schepengerecht ofwel enkele plaatselijke gerechten die zij voorzat. De kasselrij Brugge verzamelde 

bijvoorbeeld vanaf het begin van de twaalfde eeuw de plattelandsvierscharen in de centrale 

kasselrijrechtbank.93 In Gent was er daarentegen geen sprake van een centrale rechtbank. De graaf 

beschikte hier slechts over enkele enclaves.94 In de kasselrij Kortrijk had elke ambacht of roede95 een 

eigen schepenvierschaar die rechtsprak in het eigen ambacht. De centrale kasselrijrechtbank sprak 

daar enkel recht voor het ambacht Kortrijk. 

De kasselrijrechtbank zetelde in de grafelijke burcht, het centrum van de kasselrij. De burggraaf zat de 

rechtbank voor en voerde vonnissen uit, maar hij sprak zelf geen recht. Hij had recht op een deel van 

de boeten die de kasselrijrechtbank genereerde en in sommige kasselrijen was hij verantwoordelijk 

voor de bewaking van de grafelijke gevangenis.96 

De bevoegdheden van de rechtbanken en de burggraven varieerde, en was afhankelijk van de 

hoeveelheid grafelijk grondbezit in het gebied. Zo waren er burggraven die eerder een functie van 

schout (scultetus) vervulden. Dat was het geval in onder meer Kortrijk, Kassel, en Ieper97 na het jaar 

1127.98 Ook de burggraven van Broekburg, Bergen, Veurne99 en Ieper100 waren eerder te vergelijken 

met schouten. Hun bevoegdheden waren dezelfde gebleven na de bevordering van de ambachten naar 

kasselrijen op zich in het jaar 1071. Deze burggraaf-schouten bezaten geen hoge rechtspraak. 

                                                             

91 Willem Blommaert, Les châtelains de Flandre. Étude d'histoire constitutionnelle (Gent: Van Goethem, 1915), 

219-21; Jan Buntinx, “De instellingen van de vorstendommen,” 161-6; $ Heirbaut, “Graaf en vazallen,” 200. 
92 Voor gedetailleerde informatie over de werking en de bevoegdheden van de verschillende 

kasselrijrechtbanken en de rol van de burggraven daarbij, zie Koch, De rechterlijke organisatie van het 
graafschap Vlaanderen. 

93 We weten niet precies wanneer de Vlaamse graaf de vierscharen bijeenvoegde, zie Koch, De rechterlijke 
organisatie van het graafschap Vlaanderen, 161 

94 Namelijk Mariakerke, Lovendegem, Sleidinge, Deurle en Desteldonk; Zie, Koch, De rechterlijke organisatie van 
het graafschap Vlaanderen, 110-1; Beatrijs Augustijn, “Kasselrij van de Oudburg (8ste eeuw-1795),” in De 
gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, eds. Walter Prevenier en Beatrijs Augustijn 

(Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1997), 441. 
95 De roeden van Kortrijk waren Harelbeke, Tielt, Deinze, Menen en de Dertien Parochies, zie Niklaas Maddens, 

“Kasselrij Kortrijk (1067-1795),” in De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, eds. 

Walter Prevenier en Beatrijs Augustijn (Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1997), 363. 
96 Heirbaut, “Graaf en vazallen,” 201. 
97 De burggraaf van Ieper was vóór het jaar 1127 meer te vergelijken met een amman, zie Anton Koch, “De 

ambtenaren in de middeleeuwen,” in Flandria Nostra V, eds. Jan Broeckx, Carlo De Clercq, Jan Dhondt en 

Marcel Nauwelaerts (Antwerpen: Standaard Boekhandel, 1960), 335. 
98 Koch, De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen, 88-94, 160-2. 
99 De burggraaf van Veurne was zelfs eerder een gerechtsbode dan schout. Zie Koch, “De ambtenaren,” 334. 
100 Dit was het geval vanaf 1127. Ervoor is er eerder sprake van een burggraaf-praepositus. Zie, Niklaas Maddens, 

“Kasselrij Ieper (1066-1795),” in De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, eds. 

Walter Prevenier en Beatrijs Augustijn (Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1997), 375. 
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Het is niet voor alle kasselrijen even duidelijk hoe ver de rechterlijke jurisdictie van de lokale burggraaf 

reikte, maar de meeste burggraven bezaten geen hoge rechtspraak.101 Aanvankelijk waren de 

kasselrijen van Sint-Omaars, Doornik en Lille wel bevoegd voor de hoge rechtspraak. Ze lagen in 

gebieden waar het grafelijk grondbezit erg klein was. Hun macht werd al snel afgezwakt door de graaf, 

vaak tot de middelbare rechtspraak. De burggraaf van Sint-Omaars bijvoorbeeld was een van de 

aanzienlijkste burggraven en werd daarom steeds meer beperkt in zijn rechtsmacht.102 Na de 

opsplitsing van de kasselrij in 1071 werden de ambachtsschepenbanken gepromoveerd tot 

kasselrijschepenbanken en werd de kasselrijrechtbank van Sint-Omaars omgevormd tot een allodiale 

schepenbank.103 De burggraaf had nog steeds recht op één derde van de geldboetes uit de vierscharen. 

Vanaf de afsplitsing van het graafschap Artesië (1287) zou de burggraaf van Sint-Omaars zijn 

bevoegdheden op rechterlijk, militair en feodaal vlak behouden in het Vlaamse deel van de kasselrij.104 

De kasselrij van Lille kende een gelijkaardige evolutie. Tot de twaalfde eeuw hield de burggraaf de 

comitatus, vanaf dan slechts de middelbare rechtspraak.105 

Verder had de burggraaf ook administratieve taken. Hij inde de belastingen, hief de grafelijke tollen 

en controleerde de lokale wegen en rivieren. Hieruit haalden de burggraven belangrijke inkomsten. De 

tonlieu viel hen bijvoorbeeld vaak toe.106 Twee burggraven bestonden zelfs enkel omwille van de 

aanwezigheid een grafelijke grenstol, namelijk die van Bapaume en Diksmuide. De jurisdictie van de 

burggraaf van Diksmuide reikte bovendien niet verder dan de stad. De burggraaf had hier een aandeel 

in bepaalde belastingen op de handel en ontving één derde van de geldboetes van de lokale 

vierschaar.107 

 De pairs, tegenhangers van de burggraven. 

Tijdens de tweede helft van de elfde eeuw verschenen tevens de pairs of pares van Vlaanderen. Zij 

waren de tegenhangers van de burggraven in de territoriale organisatie van het graafschap. Volgens 

Lambert van Ardres waren zij met twaalf. Ze bestonden uit de machtigste grondadel. Boudewijn V wist 

hen waarschijnlijk aan zich te binden en stelde hen verantwoordelijk voor de verdediging van het 

graafschap in hun eigen burcht. De titel van pares was dus verbonden aan een bepaald grondgebied. 

Terwijl het centrum van het graafschap ingedeeld was in kasselrijen, bevond zich aan de rand van het 

graafschap de gronden van de pairs. Het ging om Petegem, Eine, Oudenaarde-Pamele, Aalst (dubbel 

pairschap), Boelare, Dendermonde, Mortagne, Phalempin, Béthune, Aubigny en Ardres. Dat maakte 

dat ze praktisch het hele graafschap omringden. Enkel in het zuiden rond Sint-Omaars was er geen pair 
aanwezig; De burggraaf was hier erg invloedrijk. Ook de kasselrij Dowaai bevond zich buiten de ring 

                                                             

101 Koch, De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen, 176. 
102 Koch, De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen, 80. 
103 Koch, “L’origine,” 21; Koch, De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen, 77, 80-6; ook de 
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van de pairs. De pairs hadden niet enkel een militaire functie, maar hadden ook juridische taken: ze 

vormden de grafelijke curia, maakten, zoals de burggraven, deel uit van het grafelijk hof en werden 

gezien als de gelijken van de graaf.108 Er bestonden dus naast de grafelijke kastelen ook privékastelen, 

maar de bouw ervan werd aan banden gelegd door graaf Robrecht II die in 1111 bepaalde dat niemand 

een versterking mocht bouwen in het graafschap zonder uitdrukkelijke toestemming van de graaf.109 

 De teloorgang van het burggravenambt: de impact van de opkomende 
steden en de aanstelling van de baljuws 

De ontwikkeling van de steden zorgde ook voor wrijving met de Vlaamse burggraven, die nog steeds 

hun bevoegdheden, zoals belastingen en tolheffing, bleven uitoefenen en daardoor de economische 

activiteit verstoorde. De burggraven kwamen daardoor soms in conflict met de stedelijke bevolking.110 

Omstreeks het begin van de twaalfde eeuw verschenen er stedelijke schepenbanken, die de 

burggrafelijke autoriteit ondermijnden. De burggraven verloren hierdoor een stuk rechtsgebied, maar 

hadden vaak wel nog een aandeel in de boeten.111 Vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw 

probeerde de graaf de bloedrechtspraak volledig te verkrijgen in het kader van de pax comitis of 

grafelijke vrede. Er werden leenhoven opgericht in de gebieden waar er geen grafelijke schepenbank 

was, bijvoorbeeld in Gent, Aalst en Atrecht. Op plaatsen waar de schepenbank enkel rechtsprak met 

betrekking tot allodia, zoals in Sint-Omaars, Rijsel en Doornik, of waar de grafelijke schepenbank nooit 

hoge jurisdictie bezat, onder meer in Kassel, Bailleul, Ieper en Kortrijk. Deze leenhoven werden 

voorgezeten door een nieuwe grafelijke vertegenwoordiger: de baljuw. Deze ambtenaar zou op 

termijn een bedreiging vormen voor de intussen zeer machtig geworden burggraven die het grafelijke 

gezag ondermijnden.112 In tegenstelling tot de burggraven die hun inkomsten verkregen uit tollen, 

heffingen en inkomsten van de kasselrijgerechten, werden de baljuws betaald door de graaf. 

Bovendien was het nieuwe officium niet erfelijk, terwijl de burggraven in de praktijk de kasselrijen 

lieten verdererven binnen hun familie. Pas vanaf de dertiende eeuw waren baljuws aangesteld in elke 

kasselrij. De titel van burggraaf bleef bestaan tijdens de dertiende eeuw, maar eerder als eretitel. Het 

burggravenambt zelf werd steeds meer uitgehold.113  
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 Burggraven in de omliggende territoria 

 Het hertogdom Brabant/het graafschap Leuven 

Het hertogdom Brabant kent een jongere oorsprong dan het graafschap Vlaanderen. Het ontstaan 

ervan moeten we zoeken bij de graven van Leuven, die op het einde van de elfde eeuw een 

machtsbasis wisten uit te bouwen in het graafschap Brussel. In 1106 verkreeg graaf Godfried I (1095-

139) van Leuven de titel ‘hertog van Neder-Lotharingen’ en werd hij markgraaf van Antwerpen.114 De 

macht van de hertog reikte echter niet verder dan de gebieden die later deel zouden uitmaken van het 

hertogdom Brabant. Er was dus geen sprake van een werkelijke heerschappij over volledig Neder-

Lotharingen. Tijdens de twaalfde en tot in de dertiende eeuw kende het ontkiemende hertogdom 

Brabant haar territoriale expansie. Het was pas in de eerste helft van de dertiende eeuw dat voor het 

eerst de titel ‘hertog van Brabant’ werd gebruikt door Hendrik II (1235-1248).115 

Paulo Charruadas stelt dat de graven van Leuven reeds vroeg op verschillende wijzen de lokale adel 

rond het Brusselse aan hen probeerde te binden, door hen gronden in leen te geven of een plaats aan 

te bieden in hun (lokaal) bestuur. Zo werd de belangrijke familie van Anderlecht-Aa-de Bruxella 
aangesteld als burggraven van Brussel, vertegenwoordigers van de graven van Leuven/hertogen van 

Brabant. Het officium lijkt hier dus vanaf het begin erfelijk te zijn. Deze strategische zet bewerkstelligde 

een snelle legitimatie van de hertogelijke macht bij de seigneuriële families in de omgeving. Het sociaal 

netwerk van de burggraven kan, hoofdzakelijk vanaf het einde van de twaalfde eeuw, gelinkt worden 

aan verschillende Brabantse adellijke families, onder andere via huwelijken, en kerkelijke 

instellingen.116 De oudste vermelding van een Brusselse burggraaf dateert van 1096.117 Op dat moment 

was er dus nog geen sprake van een werkelijk hertogdom Brabant. Het patrimonium van de 

burggraven bestond uit zowel allodiaal erfgoed in en buiten het Brusselse, als bezit binnen het 

hertogelijk grondgebied. De bronnen zijn erg zwijgzaam over de aard en taken van het officium.118 Het 

is mogelijk dat de burggraven een meer algemene, ondersteunende rol hadden in de controle over het 

Brusselse. De Brusselse burggraaf had volgens Alphonse Wauters voornamelijk een militaire functie en 
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hief te Brussel een tonlieu op het bier en brood, althans tijdens de twaalfde eeuw.119 De Brusselse 

burggraven kwamen tevens voor in twaalfde-eeuwse hertogelijke getuigenlijsten, maakten deel uit 

van de hertogelijke familie (familia ducis) en waren sinds 1227 opgenomen in de adel.120  

In Brabant ging de burggrafelijke macht achteruit ten voordele van de amman, reeds aanwezig in 1125, 

die vanaf 1248 het schepencollege van Uccle voorzat en ergens tussen 1213 en 1279 de militaire taak 

van de burggraaf overnam.121 Volgens Mina Martens was de val van de burggraaf veroorzaakt door de 

toetrede tot de adel van burggraaf Leo I in 1227.122 

In het onderzoek naar de Brusselse burggraven werd er voornamelijk gediscussieerd over twee 

problemen. Een eerste twistpunt ging over de relatie tussen de burggraven en de machtige familie 

Anderlecht-Aa-de Bruxella. Ten tweede was er onenigheid over de sociale status van de burggraven.123 

Volgens Paulo Charruadas werd er te veel gefocust op de Vlaamse burggraven en voornamelijk op het 

inmiddels onverdedigbare/weerlegde standpunt van Ganshof in Étude sur les ministeriales en Flandre 
et en Lotharingie124 dat de burggraven afkomstig waren uit de ministerialiteit en daarom dus een 

onvrije juridische status hadden. Volgens Charruadas is er echter geen enkel document dat expliciet 

bewijst dat de Brabantse burggraven onvrij waren.125 

Te Antwerpen waren er ook burggraven die de hertog vertegenwoordigden, maar onze kennis hierover 

is beperkt tot een klein werk uit 1858 waarin de genealogie van deze burggraven werd opgesteld. De 

oudste gekende burggraaf verscheen hier in 1164.126  

 Het graafschap Henegouwen 

Het graafschap Henegouwen was in het midden van de elfde eeuw tot 1070 verbonden met het 

graafschap Vlaanderen als gevolg van het huwelijk tussen Richilde van Henegouwen, weduwe van de 

graaf van Bergen, en haar neef Boudewijn VI, die in 1067 graaf van Vlaanderen werd. Tijdens de elfde 
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eeuw groeide het graafschap uit tot een echt vorstendom. Er vond een grote expansie plaats van het 

territorium naar het noorden, oosten en westen. De verwerving van l’Ostrevent zorgde ervoor dat de 

graven van Henegouwen vazal werden van de Franse koning.127 Boudewijn werd opgevolgd door zijn 

zoon Arnulf III, die meteen in een opvolgingsstrijd verwikkeld raakte met zijn oom Robrecht de Fries. 

Arnulf stierf in 1071 bij de Slag bij Kassel. Dit betekende het einde van de eerste personele unie tussen 

het graafschap Vlaanderen en Henegouwen. Richilde zocht hierna hulp bij de bisschop van Luik, die 

haar bezittingen, waaronder het graafschap Bergen en het markgraafschap Valenciennes, kocht. 

Richilde kreeg vervolgens haar territoria terug in leen.128 

Het graafschap Henegouwen was aanvankelijk ingedeeld in zeven proosdijen, namelijk Mons, 

Valenciennes, Beamont, Binche, Le Quesnoy, Bavay en Maubeuge, met elk aan het hoofd een 

vertegenwoordiger van de graaf: de provoost. Daarbij kwamen tijdens de elfde en twaalfde eeuw een 

aantal châtellenies bij, namelijk Ath, Braine-le-Comte en Bouchain.129 Daarna kwamen er nog de 

baljuwschappen, Halle en Edingen, en de terres van Lessines, Avesnes, Flobecq en Chimay. De 

territoriale indeling van het graafschap bleef voor lange tijd onduidelijk en kreeg pas op het einde van 

de vijftiende eeuw een vaste vorm.130 

De Henegouwse burggraven werden waarschijnlijk voor het eerst aangesteld omstreeks het midden 

van de twaalfde eeuw in Ath, Braine-le-Comte en Bouchain, gebieden verkregen door Boudewijn IV, 

graaf van Henegouwen, die vanaf dan châtellenies werden genoemd. In 1150 kocht Boudewijn Braine-

le-Comte en liet er een versterking bouwen. Te Bouchain, verworven omstreeks 1155, stond reeds een 

kasteel. In Ath werd omstreeks 1166 een donjon geconstrueerd, de toren Burbant.131 Deze 

versterkingen werden bewaakt door een châtelain. Naast voorgenoemde kasselrijen, waren er reeds 

rond dezelfde tijd burggraven in de burchten van Mons, Valenciennes, Binche en Beaumont. Deze 

officiëren waren aanvankelijk belangrijker dan die van Ath, Braine en Bouchain, maar werden echter 

overschaduwd door de provoosten op administratief en rechterlijk vlak.132 Het lijkt erop dat de functie 

ook hier tijdens de elfde eeuw erfelijk werd. Dit kunnen we althans stellen voor de burggraven van 

Mons, Binche en Beaumont. 

Er is weinig geweten over de bevoegdheden van de eerste grafelijke officiëren door het ontbreken van 
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rekeningen vóór het einde van de dertiende eeuw. Volgens Philippe Cullus verschijnen velen van hen 

enkel als getuigen in oorkonden en worden ze soms enkel benoemd met hun functie en voornaam. Uit 

latere bronnen kunnen we afleiden dat de burggraven verantwoordelijk waren voor het bewaren van 

de publieke orde, samen met de provoosten en baljuws, en dat hun taken van administratieve, 

juridische en militaire aard waren, maar we kunnen niet bewijzen of de burggraven die functies reeds 

vanaf hun ontstaan uitvoerden. We weten wel dat de burggraaf van Beaumont de gevangenis bewaakt 

en strafvonnissen uitvoerde. Hier verscheen de eerste grafelijke provoost pas op het einde van de 

dertiende eeuw.133 

 Kamerijk 

Hoewel Kamerijk aanvankelijk een graafschap was, transformeerde het in 1007 naar een principauté 

ecclesiastique, wanneer de keizer van het Oost-Frankische Rijk, Hendrik II, de grafelijke macht aan de 

bisschop van Kamerijk overdroeg.134 De bisschop bezat reeds sinds 948 de comitatus voor de 

gelijknamige stad, maar werd vanaf dat moment zowel de geestelijke als wereldlijke leider voor het 

hele gebied. Over de oorsprong van de Kamerijkse burggraven zijn de bronnen obscuur, maar ze 

zouden zich er omstreeks 970 hebben gevestigd.135 Reeds vanaf het begin heersten er voortdurend 

conflicten tussen de burggraven en de bisschoppen, onder andere door usurpaties van gebieden door 

die eersten. Vooral in de gesta episcoporum Cameracensium wordt een heel negatief beeld geschetst 

van de Kamerijkse burggraven, die niet (altijd) in het voordeel van hun bisschoppen-heren 

handelden.136 Jan van Vermandois, bijvoorbeeld, de eerst gekende burggraaf-advocatus van Kamerijk, 

zou in het conflict tussen Kamerijk en de graven van Henegouwen-Mons, Leuven en Vermandois, de 

zijde van die laatsten hebben gekozen en niet die van zijn overste, de bisschop. Jan was namelijk 

verwant aan de graven van Vermandois. De toenmalige bisschop Tetdo zocht daarom in deze moeilijke 

politieke periode steun bij Wouter I van Lens en stelde hem aan als nieuwe burggraaf van Kamerijk.137 

De burggraven groeiden al spoedig uit tot de belangrijkste politieke spelers in Kamerijk en genoten van 

de steun van de graven van Vlaanderen gedurende de tweede helft van de tiende eeuw tot en met de 

eerste helft van de elfde eeuw.138 
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Omstreeks 1056 kwam de kasselrij toe aan Hugo I van Oisy. De familie van Oisy zou tot het einde van 

de twaalfde eeuw de burggraven aanleveren in Kamerijk. De relatie met de bisschoppen zou er echter 

niet op vooruitgaan. Naar aanleiding van een conflict tussen beiden werd het kasteel in Oisy tweemaal 

vernietigd door de bisschoppen in 1070 en 1102.139 Na de dood van de kinderloze Hugo III in 1189 

raakte het officium via het huwelijk van zijn zus Heliarde, die als enige erfgename al Hugo’s bezittingen 

erfde, in handen van het huis van Montmirail. 

De castellanus van Kamerijk was hier oorspronkelijk een advocatus. Pas vanaf 1050 kwam daar 

verandering in met de aanstelling van vidames. De taken die de Kamerijkse burggraaf moest vervullen, 

waren de militaire verdediging van het vorstendom – een taak die de bisschop zelf immers niet kon 

uitvoeren – en het uitoefenen van de wereldlijke rechtspraak. De gebeurtenissen van 1007 zorgden 

tevens voor een uitbreiding van die bevoegdheden, eerst beperkt tot de stad, naar het hele gebied dat 

Kamerijk bestreek.140 Het burggravenambt was aanvankelijk niet erfelijk en werd rechtstreeks in leen 

gehouden van de bisschop. In het begin van de elfde eeuw kreeg de burggraaf het voor elkaar om de 

erfelijkheid van zijn officium te laten erkennen door de bisschop.141  

 Tussentijdse conclusie 

Wat meteen opvalt, is dat we meer informatie bezitten over de Vlaamse burggraven en kasselrijen, 

dan over de omliggende gebieden. Dat komt omdat er meer bronnenmateriaal beschikbaar is en er 

eveneens secundaire literatuur over bestaat. In het graafschap Vlaanderen verschenen de castellani 
niet enkel het vroegst, namelijk in het begin van de elfde eeuw, maar waren ze ook het talrijkst. We 

hebben een duidelijker beeld van de bevoegdheden die de grafelijke officiers er hadden ten opzichte 

van de andere gebieden – al is er wel discussie over welke functie ze oorspronkelijk vervulden (zie 

infra). Onderlinge verschillen tussen de grafelijke officiers waren hier erg groot. In het zuiden van het 

vorstendom waren de burggraven vaak enkel bewaker van een grafelijk castrum. In sommige kleinere 

kasselrijen, zoals de gepromoveerde ambachten van Sint-Omaars, waren bestuurlijke bevoegdheden 

van de castellani eerder zoals die van de schout. 

Daarentegen hebben voor het (ontkiemende) hertogdom Brabant, het graafschap Henegouwen en 

Kamerijk te maken met een geringer bronnenpakket en minder extensieve literatuur. In Brabant, waar 

er een burggraaf was rond het Brusselse, en Henegouwen, waar een zevental burggraven geïnstalleerd 

waren, is het onduidelijk – althans voor de elfde tot dertiende eeuw – welke taken aan het 

burggraafschap verbonden waren. Te Kamerijk was de burggraaf initieel een advocatus met militaire 

en rechterlijke bevoegdheden. In alle vorstendommen werd het ambt in de elfde eeuw erfelijk. 
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 Terminologie in de bronnen: castellanus – châtelain – vicecomes 

In de primaire bronnen vinden we verschillende termen terug die verwijzen naar burggraven. We 

kunnen ons dan ook afvragen in welke mate deze benamingen onderling inwisselbaar zij. Henri Pirenne 

merkte op dat in het graafschap Vlaanderen de term vicecomes veel werd gebruikt.142 Willem 

Blommaert stelt dat de châtelains eerst een oude vorm van het Vlaamse woord burggraaf kregen en 

dat ze daarnaast ook de titel pretor (urbanus) gebruikten, wat volgens hem louter een vertaling is van 

het vorige. Het woord castellanus, dat vanaf de elfde eeuw erg populair was, wees in het begin op alle 

verdedigers van de grafelijke burcht. Van deze benaming zou het franse woord châtelain zijn afgeleid. 

Wanneer de castellani zich vermengden met de burgenses of poorters, werd de titel enkel nog 

gehouden door de grafelijke vertegenwoordiger. Het verving vanaf dan de oude titel pretor. Een 

burggraaf die door afvaardiging grafelijke rechten uitoefende, hield de titel vicecomes. Volgens 

Blommaert duiden de titels castellanus en vicecomes geen twee verschillende officia aan, omdat 

sommige individuen beide titels – soms zelfs door elkaar – gebruiken.143 Jan Dhondt is daarentegen 

van mening dat er een verschil is tussen de castellani van de elfde eeuw en de praetores, hun 

zogenaamde voorgangers.144 Jean-François Nieus staat in zijn onderzoek naar het graafschap Saint-Pol 

ook stil bij de terminologie. Hij sluit zich aan bij Robert Fossiers conclusie dat de keuze afhangt van de 

lokale voorkeur of woordenschat.145 Nieus stelt dat vicecomes de voorkeur genoot in het zuiden, 

aangezien de châtellenie Saint-Pol enkel een vicecomes had en nooit een châtelain heeft gekend. In 

het graafschap Vlaanderen, het noorden, was castellani of châtelain de gebruikelijke titel.146 In een 

latere publicatie vergelijkt hij de vicomtes van Normandië en de châtelains van Vlaanderen en 

bevestigt dat ambtenaren met gelijkaardige kenmerken en autoriteit een andere titel kregen 

naargelang de regio.147 Vicecomes (vicomte) en castellanus (châtelain) zijn dus eigenlijk synoniemen. 

  

                                                             

142 Henri Pirenne, Histoire de Belgique, volume 1 (Brussel: H. Lamertin, 1902), 112. 
143 Blommaert, Les châtelains de Flandre, 209-12. 
144 Zie supra; Dhondt, “Note sur les châtelains de Flandre,” 45. 
145 Robert Fossier, La terre et les hommes en Picardie jusqu’à la fin du XIIIe siècle (Parijs: Béatrice-Nauwelaerts, 

1968), 500. 
146 Jean-François Nieus, Un pouvoir comtale entre Flandre et France: Saint-Pol (1000-1300) (Brussel: De Boeck 

Université, 2005), 391. 
147 Jean-François Nieus, “Vicomtes et vicomtés dans le Nord de la France (Xie – XIIe siècles): une monde d’officiers 

au service du pouvoir princier,” in Vicomtes et vicomtés dans l’Occident médiévale, ed. Hélène Débax (Toulouse: 

Presses universitaires du Mirail, 2008), 291-92, 303-4. 
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 Een tijd van onenigheid: het historiografisch debat over de 
burggraven in het graafschap Vlaanderen 

In 1835 weidde Léopold Warnkönig in zijn onderzoek naar de Vlaamse staats- en rechtsgeschiedenis 

een hoofdstuk aan de Vlaamse burggraven. Hij vermeldde de bevoegdheden en verwachtingen van de 

grafelijke ambtenaren op militair en rechterlijk vlak. Ze konden door hun huwelijkspolitiek hun bezit 

stevig uitbreiden en behoorden tijdens de elfde eeuw tot de machtigste vazallen van de graaf. Tijdens 

de twaalfde eeuw probeerde de graaf de rechten van de burggraven in te perken, omdat een aantal 

van hen zich onafhankelijk te probeerden te maken. Hij kocht daarom ook gebieden terug die de 

burggraven zich hadden toegeëigend.148 Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw verschenen 

er tevens een aantal studies die zich telkens focusten op een specifieke kasselrij. De 

burggraafschappen Lille, Sint-Omaars, Doornik en Dowaai werden reeds besproken, maar er werd 

geen poging gedaan om tot een algemene synthese over de Vlaamse burggraven te komen.149 Ook 

Henri Pirenne (1902) vermeldde in Histoire de Belgique dat de châtelains belangrijke functies in het 

grafelijk bestuur en de administratie vervulden: “les châtelains achèvent de donner à l’administration 
flamande sa physionomie caractéristique.”150 

Pas tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw verschenen er een aantal algemene werken over de 

Vlaamse burggraven. Willem Blommaerts onderzocht in Les châtelains de Flandre. Étude de l’histoire 
constitutionelle het officium voor verschillende kasselrijen.151 Hoewel de titel doet uitschijnen dat de 

publicatie over alle Vlaamse kasselrijen gaat, beperkt Blommaert zich tot de burggraven van Brugge, 

Gent, Dowaai, Lille en Sint-Omaars.152 Voor elk territorium bespreekt de auteur uitvoerig het grafelijk 

kasteel, de genealogie van de burggraven en verder de bevoegdheden op militair, rechterlijk en 

politioneel vlak die ze als vertegenwoordigers van de graaf bezaten. Deze casussen vormen het 

vertrekpunt voor zijn besluit, waarin hij het ontstaan van de burggraven probeert te verklaren en 

tevens de algemene bevoegdheden van de Vlaamse burggraven op te sommen – hierop kom ik zo 

meteen terug. Blommaert concludeert dat er drie soorten kasselrijen bestonden op basis van hun 

oorspronkelijke functie: 

1. Kasselrijen met een voornamelijk juridische functie: de kasselrijen in het noorden (Brugge, 

Gent, Ieper, Diksmuide en Kortrijk); 

 

2. Kasselrijen met initieel een militaire functie: de zuidelijke kasselrijen Sint-Omaars, Dowaai, 

Lille en Arras;  

                                                             

148 Leopold August Warnkönig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305, I (Tübingen: Fues, 

1835), 286-89. 
149 Théodore Leuridan, Les châtelains de Lille (Lille: Danel, 1873), bevat een genealogie en biografie voor alle 

burggraven. In bijlage voegde hij alle gebruikte bronnen toe, zowel uitgegeven als onuitgegeven stukken (tot 

de zestiende eeuw); Arthur Giry, “Les châtelains de Saint-Omer, 1042-1386,” Bibliothèque de l’école des chartes 

35 (1874): 325-55 en zijn tweede artikel met dezelfde naam in Bibliothèque de l’école des chartes 36 (1875): 

91-117; Félix Brassart, Histoire du château et de la châtellenie de Douai: des fiefs, terres et seigneuries tenus du 
souverain de cette ville, depuis le Xe siècle jusqu'en 1789 (Dowaai: Crépin, 1887); Armand d’Herbomez, Histoire 
des châtelains de Tournai de la maison de Mortagne (Doornik: Casterman, 1895). 

150 Pirenne, Histoire de Belgique I, 112. 
151 Blommaert, Les châtelains de Flandre. 
152 Reeds opgemerkt in: Koch, De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen, 78. 
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3. Kasselrijen die ontstonden met zowel rechterlijke als militaire functies: Kassel, Aire, Bailleul, 

Broekburg, Veurne en Bergen.153 

 

Noemenswaardig, en zoals François Louis Ganshof reeds opmerkte, is dat Blommaert in zijn conclusie 

opeens enkele (kleinere) kasselrijen waaronder Broekburg, Kassel, Bailleul, Ieper en Diksmuide erbij 

haalt, die eerder niet werden besproken.154 Fernand Vercauteren vult in Étude sur les châtelains 
comtaux de Flandre du XIe au début du XIIIe siècle Blommaerts werk aan door de ontbrekende 

kasselrijen Aire, Atrecht, (Sint-Winoks)Bergen, Broekburg, Kassel en Kortrijk te bestuderen. Hij geeft 

aan welke titels de burggraven gebruiken en vermeldt in welke bronnen zij voorkomen. Vercauteren 

toetst zijn eigen bevindingen niet aan Blommaerts besluiten en in zijn publicatie ontbreekt een 

conclusie.155 

Hoewel Blommaerts werk niet volledig was, gaf het aanzet tot een aantal debatten die werden gevoerd 

tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. Ten eerste was er discussie over de oorspronkelijke 

functie van de burggraven. Desondanks Blommaerts classificatie van de burggraven, evalueerde hij die 

als in de eerste plaats van militaire aard.156 De burggraaf moest manschappen aanvoeren, het castrum 

verdedigen en onderhouden. Ganshof levert in een review-artikel geen commentaar op deze 

conclusie.157 Toch waren er andere historici die hier helemaal niet mee eens waren. Paul Rolland neemt 

in L’origine des châtelains de Flandre afstand van Blommaerts interpretatie door per kasselrij diens 

argumentatie te weerleggen. Het is zeker niet bewezen dat de militaire functie de oudste was. Rolland 

verschuift de nadruk naar de rechterlijke taken die het officium met zich meebracht.158 Hij wijst ook op 

de contradicties in Blommaerts onderzoek: de oorspronkelijke taak van de burggraven van Gent was 

van militaire aard is, maar tegelijkertijd stelt Blommaert dat ze vanaf het begin ook rechterlijke 

bevoegdheden bezaten.159 Rolland ontkent ook dat de titels van de burggraven gebruikt kunnen 

worden om hun militaire oorsprong te bewijzen, zoals Blommaert beweert. Rolland meent dat de 

burggraven slechts later militaire macht verwierven.160 In De rechterlijke organisatie van het 
graafschap Vlaanderen tot in de 13e eeuw sluit Anton Koch zich aan bij deze opvatting. Hij stelt vast 

dat Blommaert slechts een soort châtelains bestudeert: het ‘klassieke type.’161 Dit zijn burggraven die 

in de eerste plaats het castrum beschermen en de manschappen in de kasselrij aanvoerden. Daarnaast 

hadden ze rechterlijke taken, waaronder vertegenwoordiger van de graaf in de lokale 

schepenrechtbank, en administratieve verplichtingen, zoals het innen van tollen en heffingen. Koch 

stelt dat het verkeerd is op zoek te gaan naar zo een éénvormig type dat van toepassing was op alle 

                                                             

153 Blommaert, Les châtelains de Flandre, 230-2. 
154 François Louis Ganshof, recensie van Les châtelains de Flandre. Étude d'histoire constitutionnelle, door Willem 

Blommaert, Revue Historique 132, fasc. 2 (1919): 328; Blommaert, Les châtelains de Flandre, 227. 
155 Fernand Vercauteren, Étude sur les châtelains comtaux de Flandre du XI au début du XIIIe siècle (Brussel: 

Nouvelle société d’éditions, 1937). 
156 Blommaert, Les châtelains de Flandre, 18, 31, 74, 120, 134, 206. 
157 Ganshof, recensie, 325; Ook in Les ministeriales en Flandre et Lotharingie stelt Ganshof dat de burggraven als 

vertegenwoordigers van de graaf tijdens de elfde eeuw rechterlijke, administratieve en mogelijk economische 

verplichtingen hadden. Zie Ganshof, Les ministeriales, 365. 
158 Paul Rolland, “L’origine des châtelains de Flandre,” Revue belge de Philologie et d’Histoire VI (1927): 691-96; 

Zie ook Paul Rolland, “Le Tournaisis, châtellenie flamande,” Revue du Nord 46 (1926): 113-147. 
159 Blommaert, Les châtelains de Flandre, 74; Rolland, “L’origine des châtelains de Flandre,” 692-93. 
160 Rolland, “L’origine des châtelains de Flandre,” 697, 711. 
161 Koch, De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen, 78, 161-62. 
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burggraven. Er is volgens hem te veel regionale variatie om dat te kunnen doen. Hij geeft verder aan 

dat voor het zuiden van het graafschap het zelfs plausibeler zou zijn om uit te gaan van een 

omgekeerde ontwikkeling, van een juridische naar een militaire functie.162 

Een tweede punt van onenigheid was de vraag of de kasselrijen en burggraven een voortzetting waren 

van de oude Karolingische pagi en gouwgraven. Volgens Blommaert was dit het geval. De kasselrijen 

waren ofwel een splitsing van de oude gouwen, of een samensmelting ervan. De kasselrij Gent is een 

samensmelting van Gent- en Waasgouw. De kasselrij Brugge stemt volgens hem overeen met de oude 

pagus Flandrensis. Bovendien stemmen volgens Blommaert de castelli praetor (urbanus) overeen met 

de burggraven van het midden van de elfde eeuw.163 Ganshof lijkt het in zijn recensie van Les châtelains 
de Flandre daarmee eens te zijn: “Officier haut justicier, détenteur de ‘regalia’, le châtelain se présente 
comme le successeur des comtes de l'époque carolingien.”164 Ook Rolland kan zich in deze hypothese 

vinden. Hij toont aan dat de kasselrijen bijna helemaal overeenkomen met de oude Karolingische 

rechtsgebieden.165 Toch zijn er mediëvisten die deze theorie niet aanvaarden. Pirenne stelt dat we de 

kasselrijen niet zomaar mogen beschouwen als een directe verderzetting van de Karolingische pagi.166 

Ook Jan Dhondt vindt de eerdere argumentatie niet plausibel. Hoewel sommige oude grenzen 

behouden bleven, vindt hij Rollands bewijs onvoldoende om de kasselrijen als een voortzetting te zien. 

Tijdens de elfde eeuw werd het Karolingische ambt hervormd. De ambtenaren vanaf graaf Boudewijn 

V behoren dus tot een andere categorie dan hun voorgangers.167 Ernest Warlop besteedt in zijn 

monumentale werk over de Vlaamse adel heel wat aandacht aan de burggraven. Hij vraagt zich af of 

de zogenaamde voorgangers wel vertegenwoordigers van de graaf waren.168 Koch omschrijft het 

proces eerder als een geleidelijk overgang. Hij stelt dat de verandering van gouwen naar kasselrijen 

wijst op een hergroepering van de ambachten. De nieuwe bestuursgebieden werden volgens hem 

aanvankelijk nog pagi genoemd, waarna het woord territorium opkwam en op het einde van de elfde 

eeuw het woord castellania werd gebruikt.169 

Tot slot waren historici verdeeld over de juridische positie en sociale klasse waartoe de eerste 

burggraven behoorden. Volgens Pirenne en Blommaert waren ze afkomstig uit de ministerialiteit: 
ambtenaren met een lage juridische status, maar die een erg hoog sociaal aanzien genoten, 

vergelijkbaar met de adel.170 Ook Ganshof meent dat “sans doute, la plupart des châtelains furent-ils 
au début, des ministeriales.” Hij heeft wel kritiek op Blommaerts argumentatie: termen zoals milites 

en princeps zeggen niets over iemands juridische status en kunnen dus niet gebruikt worden om de 

sociale klasse van de burggraven te achterhalen.171 Rolland wijst hier dan weer op het probleem dat 

                                                             

162 Blommaert, Les châtelains de Flandre, 219, 222-25; Koch, De rechterlijke organisatie van het graafschap 
Vlaanderen, 106-7. 

163 Blommaert, Les châtelains de Flandre, 168. 
164 Ganshof, recensie, 327. 
165 Rolland, “L’origine des châtelains de Flandre,” 708-12, 714-24. 
166 Pirenne, Histoire de Belgique I, 113. 
167 Dhondt, “Note sur les châtelains de Flandre,” 44-45. 
168 Warlop, The Flemish nobility, deel I, 108. 
169 Koch, De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen, 156. 
170 Pirenne, Histoire de Belgique I, 112; Blommaert, Les châtelains de Flandre, 35-6, 77; Ganshof, Les ministeriales, 

60. 
171 Ganshof, Les ministeriales, 365. 
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Blommaert bij het vormen van zijn theorie niet alle kasselrijen erbij betrekt. Rolland is van mening dat 

Ganshofs betoog veel beter in elkaar steekt, maar omdat de Erembalden niet de eerste 

burggravenfamilie van Brugge waren, en ze het officium verkregen op het moment dat de ministeriales 

samensmolten met de gewone adel, kan hij niet akkoord gaan met Ganshofs standpunt.172 Dhondt 

schrijft dat er slechts een klein aantal burggraven behoorde tot de ministerialiteit. Het waren vooral 

belangrijke grootgrondbezitters, kloostervoogden of ridders die het officium in handen kregen.173 

Warlops The Flemish nobility before 1300 toonde met een imposant genealogisch onderzoek over de 

Vlaamse adel aan dat de burggraven initieel gekozen werden uit de vertrouwelingen van de graaf en 

deel uitmaakten van de oude landadel of viri illustres.174 

De interesse van historici in de rechterlijke aspecten van het graafschap Vlaanderen is een duidelijke 

tendens. Ganshof onderzocht reeds omstreeks 1930 de kasselrijrechtbanken in Vlaanderen.175 Dit 

onderzoek werd voortgezet door Koch, die midden twintigste eeuw in een studie de rechterlijke 

organisatie van het graafschap Vlaanderen per kasselrij bespreekt. Hij behandelt de verschillende 

rechtsorganen, waaronder dus ook de kasselrijrechtbanken en de rol die de burggraaf speelde op dit 

niveau. Koch maakt een onderscheid tussen grafelijke kasselrijen en châtellenies. Châtellenies of 

kastellenijen bestonden uit een “piramide van leenverhoudingen met aan de top de heer als castri 
dominus.”176 Ze hadden enkel een militaire functie, en waren, in tegenstelling tot de kasselrijen, geen 

administratieve en juridische indeling. 

Naar burggravinnen is er tot nu toe weinig aandacht gegaan. Hier en daar duiken ze wel eens op in 

de bovenstaande werken, maar een volwaardige, algemene studie ontbreekt.177 Enkel Ellen Kittell 

behandelt deze vrouwen als een groep in haar artikel Women in the administration of the count. 
Haar artikel is vooral een kritiek op Blommaerts werk. Blommaert zou het officium niet consequent 

hebben toegekend aan vrouwen, wanneer zij bijvoorbeeld voor hun echtgenoot optraden, maar 

andersom neemt hij mannen die ten behoeve van hun vrouw handelden wél op in zijn lijst van de 

burggraven.178 Bij wijze van uitzondering werd Oda van Champlitte wel opgenomen in Blommaerts 

‘lijst’ van burggraven. De Mathildes van Sint-Omaars zijn echter nergens te bespeuren, hoewel 

minstens één van hen volgens Kittell als plaatsvervangende burggravin optrad.179 Volgens Kittell was 

                                                             

172 Rolland, “L’origine des châtelains de Flandre,” 700-8. 
173 Dhondt, “Note sur les châtelains de Flandre,” 51. 
174 Warlop, The Flemish nobility, deel I, 112-13, 118, 127, 132-35. 
175 François Louis Ganshof, Recherches sur les tribunaux de châtellenies en Flandre avant le milieu du XIIIe siècle 

(Antwerpen: De Sikkel, 1932).  
176 Koch, De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen, 106. 
177 Giry behandelde bijvoorbeeld Mathilde van Aire, zie Giry, “Les châtelains de Saint-Omer, 1042-1386,” tweede 

artikel, 101-6; Ook Marie van Mortagne werd bestudeerd door d’Herbomez, zie d’Herbomez, Histoire des 
châtelains de Tournai I, 100-9. 

178 Kittell, “Women in the administration of the count,” 491. 
179 Blommaert, Les châtelains de Flandre, 175, 179; Kittell beargumenteert dat Mathilde van Sint-Omaars, vrouw 

van William III, optrad als burggravin van Sint-Omaars wanneer haar man op kruistocht was. Ze wijst op een 

tegenstrijdigheid in Blommaerts werk: die schrijft enerzijds dat Reinoud II, de burggraaf van Lille, hertrouwde 

met “Mahaut, châtelaine de Saint-Omer,” maar in de genealogie over de burggraven van Sint-Omaars, 

vermeldt hij haar niet als burggravin. Daar schrijft Blommaert volgens Kittell dat William opgevolgd werd door 

zijn broer. Dit klopt echter niet helemaal. Ten eerste zien we op de pagina in Blommaerts werk waar Kittell naar 

verwijst (p.174) dat het niet William, maar diens broer Wouter is die op kruistocht trekt. William verkreeg 

waarschijnlijk van zijn broer in 1161 de kasselrij. Het lijkt me hier dus om een interpretatiefout te gaan. Kittell 

stelt eveneens dat er documenten bestaan die Mathilde als burggravin van Sint-Omaars benoemen, maar geeft 
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het zeer normaal dat vrouwen en mannen het officium van hun echtgenoot of echtgenote 

uitvoerden bij afwezigheid van de rechtmatige houder.180 We zien vanaf de late elfde eeuw 

verschillende burggravinnen opduiken in het graafschap. Een vrouw was in staat om het officium in 

haar eigen recht te houden. Niet alle individuen die opduiken in de bronnen traden slechts 

kortstondig op als plaatsvervanger voor een afwezige echtgenoot of als voogd voor een minderjarige 

erfgenaam.181 Volgens haar speelden deze vrouwen hoofdzakelijk een rol op economisch vlak. De 

meeste oorkonden geven blijk van economische transacties. Kittell stelt dus dat de burggravinnen 

niet op alle domeinen autoriteit hadden, en zeker niet op het militaire vlak.182

                                                             

helaas geen enkele concrete bronverwijzing, wat het moeilijk maakt haar stelling te verifiëren. Zie: Kittell, 

“Women in the administration of the count,” 492, voetnoot 15. 
180 Kittell, “Women in the administration of the count,” 491. 
181 Kittell, “Women in the administration of the count,” 493. 
182 Kittell, “Women in the administration of the count,” 494. 
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Inleiding 

De opbouw van de analyse is als volgt. Eerst komt een algemene inleiding tot het bronnencorpus vanuit 
kwantitatief oogpunt. Vervolgens gaan we over tot een eerste luik dat zich focust op de echte 
burggravinnen, of met andere woorden, de vrouwen die tijdens hun leven toegang verkregen tot het 
ambt. We kijken welke titulaturen terugkomen in de bronnen, de hoedanigheden waarin vrouwen 
kasselrijen konden erven, welke taken zij effectief konden vervullen als burggravin en als laatste de 
impact van hun maritale status op hun agency. Hierna verschuift de focus naar eerder informele 
manieren van machtsuitoefening. Het beheer van het doarium wordt onder de loep genomen. Voor een 
aantal van hen kijken we eveneens naar hun activiteiten als domina of gravin en hun invloed op 

anderen. Daarnaast waren memoria- en patronagepraktijken een manier om zich op lokaal niveau te 
mengen in de politiek. Als laatste deel behandelen we de zegelpraktijken, om te eindigen met de 
voornaamste conclusies van het onderzoek. 

 Introductie van het bronnencorpus: een kwantitatieve analyse 

Voor de aanvang van het eigenlijke onderzoek van deze masterproef, wordt hier beknopt het 

bronnencorpus183 als kwantitatief geheel behandeld. Daarbij gaat aandacht uit naar de temporele 

spreiding van de documenten, de beperkte overlevering voor sommige individuen en enkele algemene 

opmerkingen die we in ons achterhoofd moeten houden tijdens de analyse.  

Het bronnenbestand gebruikt in dit onderzoek bestaat uit 323 oorkonden (zie taartdiagram 1), 

waarvan 242 (ongeveer 75%) betrekking hebben op het graafschap Vlaanderen – het Doornikse en het 

latere graafschap Artesië inbegrepen. Wat de overige 25% betreft, zijn er vooral voor het Kamerijkse 

en het hertogdom Brabant (Leuven) bronnen voor handen. Voor het graafschap Henegouwen leverde 

de heuristiek slechts negen oorkonden op. Daarnaast is er een restcategorie van 29 oorkonden, waarbij 

er voor twintig oorkonden geen sprake is van jurisdictie.184 De overige negen documenten zijn 

gerelateerd aan het noordelijk deel van het Franse koninkrijk, het graafschap Saint-Pol en het Heilig 

Roomse Rijk. De geografische spreiding van het oorkondecorpus is erg belangrijk voor het comparatief 

element van het onderzoek. Gezien dit grote onevenwicht moeten we opletten dat onze conclusies 

                                                             

183 Voor het overzicht van alle oorkonden gebruikt in dit onderzoek, zie tabel 4. 
184 Het gaat om een groot aantal oorkonden gerelateerd aan Gertrude van Vlaanderen. DiBe geeft aan dat de 

jurisdictie van deze vrouw het graafschap Maurienne is, hoewel de oorkonden naar haar verwijzen met 

“quondam Morianensis comitisse.” Gertrude was inderdaad getrouwd met Humbert III van Maurienne, graaf 

van Savoye, maar het huwelijk werd reeds in 1162 geannuleerd. In 1177 hertrouwde ze na een kort verblijf in 

de abdij van Mesen met Hugo III van Oisy, burggraaf van Kamerijk. Ook dit huwelijk werd snel beëindigd. 

Getrude was na Filips van de Elzas de volgende erfgename in rij voor het graafschap Vlaanderen. Dit was niet 

gunstig voor Boudewijn V van Henegouwen, echtgenoot van Getrudes jongere zus Margareta, die via zijn 

echtgenote aanspraak kon maken op de troon. Nadat Gertrudes tweede huwelijk werd ontbonden, stond zij 

haar rechten af aan Margareta en trok ze zich terug in de abdij van Mesen. Omwille van dit verloop en het feit 

dat haar beide huwelijken kinderloos bleven, lijkt het me niet correct om haar een jurisdictie toe te wijzen die 

ze (op dat moment) helemaal niet had. Zie, Hippolyte-Romain Duthilloeul, Petites histoires des pays de Flandre 
et d'Artois (Dowaai: Foucart, 1835), 381-2. 
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rekening houden met deze realiteit en dat we geen overschattingen maken. 

Als we meer in detail kijken naar de jurisdictie van de vrouwen valt meteen op dat er niet voor elk 

gebied evenveel bronnen beschikbaar zijn. Grafiek 1 geeft de bevoegdheden weer voor het graafschap 

Vlaanderen. Het gaat hier zowel om kasselrijen als ander bezit, zoals bijvoorbeeld allodia, seigneurieën, 

enzovoort. De meeste oorkonden hebben betrekking op het Gentse (51, Oudenburg inbegrepen), 

Ieper (24) en Bailleul (25), Doornik (20), Dowaai (18), Sint-Omaars (17), Broekburg (16), Bergen (14) en 

Kortrijk (11). In grafiek 2 vinden we dezelfde informatie voor de overige vorstendommen. Voor 

Kamerijk slaan er 18 van de 21 oorkonden op de gelijknamige stad. Brussel vormt het zwaartepunt van 

het hertogdom Brabant met 17 oorkonden. Voor Henegouwen, Saint-Pol, het Franse rijk en Heilig 

Roomse Rijk zijn de bronnen erg schaars en voornamelijk niet gerelateerd aan een kasselrij. 

Uit de chronologische spreiding van de bronnen (zie grafiek 3) blijkt dat de elfde eeuw erg 

ondervertegenwoordigd is. Deze vaststelling sluit aan bij de literatuur over verschriftelijking: 

documenten bleven in deze periode veel minder (goed) bewaard, omdat men het nut daarvan nog niet 

(altijd) inzag. Slechts vier oorkonden werden ons overgeleverd uit deze periode. De vroegste dateert 

van 1041 en heeft betrekking op Kamerijk.185 De andere drie oorkonden slaan op het graafschap 

Vlaanderen, meer bepaald Gent, Dowaai en Sint-Omaars. Ook voor de eerste helft van de twaalfde 

eeuw zijn er beduidend weinig bronnen voorhanden. Vanaf 1150 zien we echter een grote stijging naar 

74 overgeleverde documenten. Voor de eerste vijftig jaar van de dertiende eeuw hebben we de 

meeste bronnen beschikbaar: niet minder 195. De tweede helft van de dertiende eeuw valt buiten de 

omvang van de database van Diplomata Belgica. De 39 oorkonden voor deze laatste periode zijn 

afkomstig uit verwijzingen in secundaire literatuur over de burggraven en kasselrijen. Dit toont 

opnieuw het voordeel van een digitale databank aan en kan mee de overgang van 195 oorkonden uit 

de periode 1200-1249 naar 39 oorkonden voor 1250-1299 verklaren.  

In de 323 oorkonden waarmee we aan de slag gaan, vinden we in totaal 68 individuele vrouwen terug. 

Zij waren ofwel getrouwd met een burggraaf, ofwel zelf burggravin – al dan niet in eigen recht, als 

weduwe of als voogd. Voor sommigen van hen beschikken we over een uitgebreide overlevering. 

Andere lieten slechts een klein aantal documenten na. Deze vrouwen nemen verschillende rollen op 

in de oorkonden, zoals weergegeven in taartdiagram 2. In 110 oorkonden treden ze zelfstandig op: 

zonder hun echtgenoot als de voornaamste oorkonder of voornaamste disposant van de akte. In één 

geval zijn ze oorkonder en beneficiaris. In 65 oorkonden zijn ze zowel oorkonder als disposant. In de 

overige 44 oorkonden stellen ze enkel een actio juridica. Het gaat dus om oorkonden waarin hun 

rechtshandeling bekendgemaakt en/of bevestigd wordt. Uit dit cijfermateriaal kunnen we uiteraard 

niet afleiden welke soort rechtshandelingen ze dan konden stellen en welke het meest, maar hierop 

kom ik later terug. In bijna de helft van de oorkonden (161; 49%) zijn ze niet de voornaamste 

oorkonders of disposanten. Ze treden hier in de meeste gevallen op met hun echtgenoot. Er zijn 22 

oorkonden waarin ze de beneficiaris zijn. Verder bevatten 36 oorkonden vermeldingen van 

verschillende aard. Het kan gaan om consensusformules, vermeldingen met betrekking tot het 

doarium, verzoeken (petitio), verwijzingen naar schenkingen, vermeldingen met betrekking tot 

memoriapraktijken zoals zielenheil of de viering van verjaardagen, enzovoort. Voor 4 oorkonden is het 

                                                             

185 DiBe 5094: een oorkonde van Erminthruda als weduwe van Walter II, burggraaf van Kamerijk. 
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niet geweten welke rol de burggravin of echtgenote/weduwe van de burggraaf bekleedde. 

 Een laatste interessant aspect voor deze kwantitatieve inleiding zijn de destinatarissen van de 

oorkonden waarin de (echtgenoot-)burggravinnen zelfstandig verschijnen (zie tabel 1). Wel 85% (95 

oorkonden) zijn gericht aan religieuze instellingen of personen. Dit is te verwachten aangezien we 

eerder zagen dat deze groep reeds vroeg archieven aanlegden en geïnteresseerd was in de bewaring 

van documenten. Vóór de twaalfde eeuw was het gebruik van geschreven documenten gering en bijna 

helemaal beperkt tot kerkelijke milieus, met uitzondering van een aantal lekenleiders. Koningen, 

hertogen, graven en andere lekenheren hadden dikwijls geen eigen archieven en bewaarden het 

geschreven woord niet.187 We beschikken dus over een grotere overlevering afkomstig uit het 

religieuze domein van de samenleving. Uit het gedetailleerde overzicht van de destinatarissen (tabel 

1) kunnen we opmaken dat wel 68 oorkonden gericht zijn aan abdijen. De abdijen vormen meteen de 

grootste destinatarisgroep, met een grote focus op de Benedictijnen (27) en de Cisterciënzerorde (24). 

De seculiere instellingen en personen vormen een veel kleinere groep met slechts zestien oorkonden: 

vijf oorkonden gericht aan steden, drie aan de inwoners van een kleinere entiteit, zoals een parochie 

of seigneurie, acht aan seculiere individuen, en één aan een graaf. 

                                                             

186 Het totaal (114) is groter dan het totaal aantal zelfstandig uitgevaardigde oorkonden (110), omdat sommige 

oorkonden meerdere destinatarissen hebben. 
187 Menant, “Les transformations de l’écrit documentaire,” 2, 8. 

Gedetailleerd overzicht destinatarissen186 

RELIGIEUZE INSTELLINGEN EN PERSONAE SECULIERE INSTELLINGEN EN PERSONAE 
Abdijen 70 Steden/ 

Schepenen 
(Doornik 3x; Bruille (Doornik) 1x) 

4 

Benedictijnen 28 
Cisterciënzers 17 

Arrouaise 12 
Premonstratenzers 9 Niet-stedelijke bewoners 

(ambacht, parochie, seigneurie …) 
3 

Victorijnen 2 
Kanunniken Sint-Augustinus 1 

Onbekend (kasteelabdij Mortagne) 1 
Seculiere kanunniken/kapittels 9 Graaf 

(Robert I van Frankrijk, graaf van 

Artesië) 

1 

Tempeliers 4 

Kapelanie 2 

Kasteelkapel (Brugge) 1 Overige individuen 9 

Kerk (Gistel & Sint-Maartenskerk Ieper) 2 Klerk 1 

Individuen 9 Burggraaf 1 

Abt 1 Vazallen 2 

Bisschop 4 Baljuw (Doornik) 1 

Kapelaan 1 Familielid 1 

Advocatus 3 Particulieren 2 

    Ze is zelf beneficiaris 1 

Totaal 97  17 

Tabel 1 Gedetailleerd overzicht van de destinatarissen voor de oorkonden waarin de 
burggravinnen de rol van voornaamste oorkonder of disposant invulden 
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 Kwalitatieve analyse 

 Ego castellana? 

Het doel van dit luik is te achterhalen in welke omstandigheden vrouwen het officium van castellana 

konden bezitten of aannemen. Vooraleerst is het nuttig om te kijken naar de intitulatio en andere 

verwijzingen naar onze subjecten in de tekst. Op die manier kunnen we onderscheiden welke vrouwen 

slechts ‘echtgenote van’ waren en welke onder hen (op een bepaald punt in hun leven) toegang 

hadden tot het officium. Was dit enkel mogelijk als ze erfgename waren van de titel? Kon de titel 

gedeeld worden tussen man en vrouw of met andere familieleden? Het is daarbij nodig om de 

erfpraktijken onder de loep te nemen en te achterhalen wanneer vrouwen het officium konden erven 

en van wie. Was er daarbij ook altijd sprake van voorrang voor mannelijke erfgenamen of verdere 

familieleden, zoals bijvoorbeeld een oom of een neef? Vervolgens trachten we te achterhalen welke 

bevoegdheden de vrouwen hadden als burggravinnen en in welke rollen zij optraden. Daarbij moet 

rekening worden gehouden met de evolutie van het burggravenambt in het algemeen. We zagen reeds 

dat vanaf de twaalfde eeuw de macht van de burggraven moest inboeten ten voordele van de 

opkomende steden, die onder meer een eigen juridisch karakter verwierven, en ook de verspreiding 

van de nieuwe grafelijke ambtenaar, de baljuw, zorgde voor een inkrimping van de burggrafelijke 

bevoegdheden. 

2.1.1 De intitulatio en andere vermeldingen in de tekst 

Tabel 3 geeft per vrouw een overzicht weer van de titulaturen die we terugvinden in de verschillende 

oorkonden. Elk cijfer geeft het aantal oorkonden weer waarin een bepaalde verwijzing voorkomt. We 

zien meteen dat veel vrouwen nooit toegang hebben verkregen tot het burggravenambt. Dertig van 

hen werden enkel vermeld als uxor en/of domina. Ze komen enkel voor als medeoorkonders, 

mededisposanten of worden slechts vermeld, bijvoorbeeld in het kader van zielenheil, in verband met 

doarium- of erfrechten. Deze groep vaardigde geen oorkonden in eigen naam uit.188 Enkel als ze ook 

(heerlijke) rechten hadden op andere bezittingen, hadden ze de mogelijkheid om zelfstandig een 

oorkonde op te stellen of een rechtshandeling te stellen voor hun eigen bezit.189 Uit de tabel kunnen 

we afleiden dat toch 38 van de 68 vrouwen één of meerdere malen onder de noemer castellana 
opduiken in de bronnen.190 Er was dus een significant aantal vrouwen die de titel gedurende hun leven 

aannamen. Wel 95 documenten van het gehele corpus hebben betrekking op een houdster van het 

                                                             

188 Zie bijvoorbeeld: Beatrice van Houdin (Gent), Elizabeth van Râches (Râches), Helwidis van Dampierre 

(Kamerijk) 
189 Agnes van Ieper bijvoorbeeld stelt in eigen naam een oorkonde op als dame van Fenain (DiBe 14765). Als 

erfgename van de kasselrij Ieper, droeg ze echter nooit de titel. 
190 In alfabetische volgorde: Agnes van Beaumetz-lès-Cambrai, Agnes van Voormezele, Badaloga, Beatrice van 

Aalst, Beatrice van Broekburg, Catherine van Bailleul, Clementia, Elisenda van Râches, Elizabeth le Braibant, 

Elizabeth van Cysoing, Elizabeth van Kortrijk, Elizabeth van Wallers, Erminthruda van Lille, Gilla, Gertrude, 

Gertrude van Brugge, Hadewidis, Helwidis, Ida van Avesnes-Sur-Helpe, Johanna van Roisin, Lidiarde, Mabilia 

van Bailleul, Margareta van Bailleul, Margareta van Bientques, Margareta van Blois, Margareta van Guines, 

Maria van Henegouwen, Marie van Waveren, Marie van Mortagne, Mathilde V van Béthune, Mathilde van 

Brussel, Mathilde van Mortagne, Mathilde van Aire, Mathilde van Wulveringem, Ode van Champlitte, 

Petronella van Kortrijk, Sophie van Altena en Sophie van Rode. 
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officium. In 42 van de 96 documenten worden de vrouwen zelfs door een derde persoon benoemd als 

castellana. Dit bewijst dat ze ook door de buitenwereld gepercipieerd en aanvaard werden als 

burggravin. De documenten zijn voornamelijk afkomstig uit de dertiende eeuw, maar ook tijdens de 

twaalfde eeuw waren er een beduidend aantal vrouwen die deze titel aannamen.191 

De oudste burggravinnen in de vorstendommen 

Het oudste bewijs binnen dit oorkondecorpus dateert van 1084 en slaat op het graafschap 

Vlaanderen.192 Het gaat om een oorkonde waarin de bisschop van Terwaan op vraag van “Lidiardis 
castellana fillique eius Balduini castellani”193 het altaar van Niepekerke schenkt aan het klooster van 

Marmoutier. Het gaat hier waarschijnlijk om Lidiarde, de echtgenote van Wulfric Rabel en moeder van 

Boudewijn, die op dat moment burggraaf van Sint-Omaars was.194 

Brabants oudste voorbeeld is van het jaar 1129. Gilla krijgt als vrouw van Franco I195, de burggraaf van 

Brussel, in de drie oorkonden waarvan de tekst bekend is, de titel castellana toegewezen.196 Tijdens 

de twee oudste van die akten, was haar echtgenoot nog in leven, dus lijkt er sprake te zijn van een 

gedeelde titel. Voor Kamerijk is er slechts één oorkonde uit 1190 waarin een burggravin opduikt. 

Margareta van Blois was in haar eerste huwelijk getrouwd met de burggraaf van Kamerijk, Hugo III van 

Oisy. In de vijf oorkonden uitgevaardigd met haar echtgenoot, wordt ze altijd vermeld als uxor of 

coniunx. De oorkonde van 1190 vaardigde ze zelfstandig uit en luidt: 

 “Margareta domina de Oisi castellana Cameracensis, Meldis vice comitissa tam 
presentibus.”197  

                                                             

191 Zie voetnoot 141; Kittell stelt dat Matilde van Sint-Omaars, echtgenote van Walter burggraaf van Sint-Omaars, 

de enige gekende vrouw is voor het graafschap Vlaanderen die de titel van castellanus droeg. Ze nuanceert dat 

er nog andere vrouwen moeten zijn geweest. Kittell, Women in the administration, 493. In de volgende 

opsomming vindt u nog andere voorbeelden voor de twaalfde eeuw: 1) Elisende van Râches: “domina Elisendi 
castellana” [DiBe 8798 (1120), 8800 (1129), 280 (22/5/1121)]; 2) Beatrice van Aalst: “Beatricis castellane 
Broburgensis” [DiBe 464 (1160)]; 3) Badaloga van Diksmuide: “castellana Badaloga de Discamude” [DiBe 3456 

(7/2/1165); 4) Elizabeth van Cysoing: “Elizabeth dei gratia Brugensis castellana” [DiBe 3706 (10/9/1185)]; 5) 

Gertrude van Brugge: “Gerthrudis Brugensis castellana” [DiBe 3706 (10/9/1185), 7549 (10/9/1185)]; 6) 

Margareta van Guines: “Margriete casteleyneghe van Cuertrike” [DiBe 8592 (24/12/1187)]; 7) Ida van Avesnes-

sur-Helpe: “I(da) castellana de Sancto audomaro” [DiBe 8592 (24/12/1187) & 10787 (1199)]. 
192 Kittell geeft als vroegste voorbeeld Elisenda van Râches, die omstreeks 1087 een oorkonde zou hebben 

uitgevaardigd als “vrouwe of burggravin van Râches.” Een origineel is er niet, maar Elisenda’s schenking werd 

in 1120 bevestigd door Clementia van Bourgondië, gravin van Vlaanderen. Zie Kittell, “Women in the 

administration,” 492; Voor de oorkonde van 1120 zie Brassart, Histoire du château et de la châtellenie de Douai, 
preuves, nr. 166, 404-6. 

193 Maurits Gysseling en Anton Koch, Diplomata Belgica ante annum millesimum centesimum scripta, deel I, nr. 

166, 285-6. 
194 Wulfric was de aartsvijand van Robrecht de Fries. Robrecht perkte daarom het gebied van de machtige 

burggraaf van Sint-Omaars in door de kasselrij opsplitste in kleinere kasselrijen. Zie: Warlop, The Flemish 

nobility, deel I, 118. 
195 De oudste verwijzing naar een “castellanus de Bruxella” slaat op Franco I. Hij was waarschijnlijk de eerste 

burggraaf van Brussel en één van de belangrijkste raadgevers van Godfried I, hertog van Brabant. Zie Wauters, 
Histoire des environs de Bruxelles III, 318-9; Charruadas, Croissance rurale et essor urbain à Bruxelles, 29-30. 

196 DiBe 4036, 4037, 11834. 
197 DiBe 5393. 
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Een oorkonde van een jaar eerder vertelt ons dat Hugo inmiddels overleden was.198 In deze intitulatio 

vinden we tevens de titel vicecomitissa, wat erop wijst dat Margareta eveneens burggravin van 

Meaux199 werd na de dood van haar echtgenoot.200 Dit bewijs ondersteunt tevens de stelling dat de 

keuze voor castellanus of vicecomes afhankelijk was van de regio: in Kamerijk was er duidelijk een 

voorkeur voor castellana en in het graafschap Champagne, waar Meaux gelegen was, ging de keuze 

naar vicecomitissa. Margareta’s positie als burggravin was echter van zeer korte duur. In een andere 

oorkonde die ze uitvaardigde in 1190 neemt ze namelijk beide titels niet meer aan. Omdat het huwelijk 

van Hugo III en Margareta kinderloos was gebleven, was het Hugo’s zus, Heliarde, die al zijn bezittingen 

erfde. Heliardes echtgenoot André van Montmirail zou vervolgens in haar naam het ambt uitvoeren, 

waardoor het officium verdween uit het huis van Oisy.  

De Cardevacque beweert echter dat Hugo en Margareta toch een dochter hadden, die reeds op jonge 

leeftijd stierf. Margareta zou daarom als voogd aanspraak hebben gemaakt op de kasselrij.201 Deze 

verklaring wordt echter niet onderbouwd en in de bronnen vinden we geen verwijzingen naar een 

dochter. Daarom zijn er naar mijn mening nog twee andere mogelijkheden te overwegen. Ofwel werd 

Margareta bij Hugo’s dood voor een korte periode weduwe-burggravin tot Heliarde en André van 

Montmirail het ambt overnamen. Ofwel probeerde Margareta zich de titulatuur van burggravin toe te 

eigenen, omdat die haar een zeker sociale status gaf. 

Voor het graafschap Henegouwen beschikken we helaas maar over enkele bronnen. We vinden hier 

slechts één vrouw die de titel aanneemt in 1231, namelijk Clementia, burggravin van “Bello Monte” of 

Beaumont.202 

Enkele algemene tendenzen 

We kunnen uit de bronnen verschillende omstandigheden afleiden waarin een vrouw de titel van 

burggravin kon houden. In de eerste plaats kon ze dat op zelfstandige basis, als rechtmatige eigenaar 

van het ambt. Mathilde van Aire erfde in 1251 de kasselrij van Sint-Omaars van haar moeder Beatrice. 

In de oorkonden die ons werden overgeleverd, deelde ze duidelijk haar titel niet met haar echtgenoot 

Jan van Ieper, waarmee ze reeds voor 1223 getrouwd moet zijn.  

 “Universis presentes litteras inspecturis Johannes de Ypra, miles, dominus de 
Rininghes et Mathildis eius uxor, castellana sancti audormari, salutem in Domino 
sempiternam.”203 

                                                             

198 “Ego Margareta, quondam uxor domni Hugonis de Oysi” (DiBe 10449). 
199 Meldis = Meaux, Franse koninkrijk. Zie: Johann Georg Theodor Grässe et al., Orbis Latinus: Lexikon lateinischer 

geographischer Namen des Mittelalters und der Neuzeit, deel II (Braunschweig: Klinkhardt & Biermann, 1972), 

540. 
200 Michel Toussaint Chrétien Duplessis, Histoire de l'église de Meaux, deel I (Parijs: Julien-Michel Gandouin, 

1731), 725. 
201 M. A. De Cardevacque, “Oisy et ses seigneurs depuis l’origine de ce bourg, jusqu’a l’époque de sa réunion à 

l’Artois,”” in Memoires de la Societe d'emulation de Cambrai 37 (1880): 122-3. 
202 DiBe 18994. 
203 Eusèbe Feys en Aloïs Nelis, Cartulaires de la prévoté de Saint-Martin à Ypres. Précécés d’une equisse historique 
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Een vrouw die in eigen recht het beheer van een kasselrij erfde, hoefde niet automatisch haar titel te 

delen met haar echtgenoot.204 Dat was ook niet het geval voor een vrouw die als weduwe-burggravin 

aanspraak maakte op het officium en vervolgens hertrouwde. Echter, een (nieuwe) echtgenoot kon 

ook niet altijd aanspraak maken op de titulatuur.205 Mathilde van Wulveringem hield de titel 

zelfstandig gedurende haar tweede huwelijk. De intitulatio in een oorkonde van juli 1234 luidt: 

“Ego, Philippus, dominus de Wastine, et Mathildis, uxor mea, castellana de Bergis”206 

De titulatuur van haar tweede man Filip van Zomergem beperkt zich tot “heer van Woestijne”. Ook in 

twee latere oorkonden, gaat Mathildes naam gepaard met een verwijzing naar het burggravenambt.207 

Voorheen was Mathilde getrouwd met Gilbert III, burggraaf van Bergen. Ze kon dus niet als 

rechtstreekse erfgename aanspraak maken op de titel, maar slechts als weduwe-burggravin en voogd 

voor haar zoon Gilbert IV. Nochtans komt Mathilde tijdens dit eerste huwelijk nooit als castellana voor. 

Ze werd steevast benoemd als ‘vrouw van’.208 

Voor het hertogdom Brabant ligt het wat moeilijker. We beschikken hier namelijk slechts over één 

voorbeeld. In een oorkonde uit 1234 van Hendrik I, hertog van Brabant, wordt verwezen naar een Sofie 

“burggravin van Rode”. In literatuur over het Brusselse en de organisatie van het hertogdom Brabant 

vinden we echter geen verwijzingen naar een dergelijke burggraaf en we kunnen niet afleiden uit de 

bron welke functie de castellana hier had. Daarom vermoed ik dat ze gewoon een kasteelvrouwe was. 

“Rode” verwijst waarschijnlijk naar het voormalige graafschap Rode, dat in 1231 gekocht werd van de 

graaf van Gelre, Otto II, door hertog Hendrik I. Bovendien ligt Rode, waarvan Sint-Oedenrode de kern 

vormde, geografisch niet ver van Mol, waar Sofie’s echtgenoot William advocatus was.209 In ieder geval 

is het wel duidelijk dat ze de titulatuur niet deelde met haar echtgenoot Willem van Mol: 

“nostram vir nobilis Willelmus de Molle […] uxor sua Sophia castellana de Rode”210 

De omgekeerde realiteit kwam echter veel vaker voor, aangezien we reeds vaststelden dat dertig van 

onze subjecten enkel verschijnen onder de noemer ‘vrouw van’. Een huwelijk met een burggraaf of 

burggravin zorgde dus niet automatisch voor de (mede-)verwerving van het officium. 

Een tweede voorkomend fenomeen was die van de gedeelde titel. Zoals Ellen Kittell reeds stelde, was 

het een normale zaak dat mannen en vrouwen elkaars ambt en taken uitvoerden bij afwezigheid.211 

                                                             

sur la prévôté (Brugge: De Zuttere, 1884), nr. 186, 125-126. 
204 Andersom was dit ook het geval. Een vrouw die trouwde met een burggraaf kon niet zomaar als castellana 

optreden. Kittell, “Women in the administration of the count,” 493. 
205 Voor een tegenvoorbeeld, zie supra (Heliarde, erfgename van Hugo III van Oisy). 
206 DiBe 31503. 
207 DiBe 23554 (quondam castellana Bergensis), 24492 (dicta castellana Bergensis) 
208 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 655. 
209 Jan Van Gorp, Kasterlee. Toerisme, geschiedenis, folklore, legenden, historische verhalen (Kasterlee: Kievit, 

1946), 49, 58; Lia van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap: jaargeboden in Peelland, circa 1300-1795 

(Hilversum: Verloren, 2018), 67. 
210 DiBe 26717. 
211 Kittell, “Women in the administration of the count,” 491. 
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Hoewel absenties niet altijd even duidelijk te ontwaren zijn omdat we voor sommige individuen slechts 

over weinig bronnen en informatie beschikken, kunnen we wel een aantal situaties ontwaren waar er 

sprake was van een (tijdelijke) gedeelde titel of ambt tussen man en vrouw. 

Een vrouw kon bijvoorbeeld als echtgenote optreden als plaatsvervangend burggravin. Elizabeth van 

Wallers, door het huwelijk verenigd met Diederik van Beveren-Waas, de burggraaf van Diksmuide, 

vaardigde op 30 maart 1236 een oorkonde uit, waarin ze de toewijzing van een jaarlijkse rente die 

eerder door haar man werd verleend aan de kapelanie van Nordhud, bevestigt.212 Dit is de eerste 

oorkonde waarin ze alleen een actio juridica stelt. In zes vroegere oorkonden is ze enkel 

medeoorkonder en/of -disposant. Ook na de oorkonde van maart 1236 volgen er twee oorkonden 

waarin ze opnieuw vergezeld is van haar echtgenoot. Omwille van deze gegevens, kunnen we 

vermoeden dat Diederik op het moment dat Elizabeth haar oorkonde uitvaardigde, zelf niet in staat 

was de overeenkomst tussen hem en de abdij (zo snel mogelijk) te vernieuwen. Deze handeling werd 

daarom vervuld door zijn vrouw als plaatsvervanger.213 

Daarnaast konden man en vrouw de titel delen op éénzelfde moment, al kwam dit misschien minder 

vaak voor. In het hertogdom Brabant lijkt dit in ieder geval een vroege gewoonte te zijn geweest. Reeds 

de eerste burggraaf van Brussel, Franco I, blijkt zijn titel te hebben gedeeld met zijn vrouw. Zowel in 

een notitia van 1129 als in een oorkonde van 1131 treffen we een Gilla, castellana van Brussel. De 

documenten vertellen ons dat ze zelf twee schenkingen aan de cisterciënzerabdijen van Park en van 

Bonne-Espérance deed. Helaas duikt ze nooit samen met haar echtgenoot op in de bronnen, hoewel 

die op beide momenten nog in leven was. Daarom kunnen we niet met honderd procent zekerheid 

uitsluiten dat ze plaatsvervangend burggravin was.214 Een concreter voorbeeld voor het hertogdom 

Brabant vinden we bij Sofie van Altena, weduwe van de heer van Grimbergen, die hertrouwde met Leo 

I, de vijfde burggraaf van Brussel. Zij deelden op een bepaald moment de titulatuur in éénzelfde 

oorkonde: 

 “Ego Leonius Bruxcellensis castellanus et Sophia, uxor mea, eiusdem ville 
castellana”215 

De reden achter de gedeelde titel is echter onduidelijk. In de zeven oorkonden die betrekking hebben 

op Sofie van Altena, wordt ze in de oudste oorkonde uit 1212 benoemd als “uxor”, krijgt ze vervolgens 

tussen 1228 en 1235 in drie chronologisch op elkaar volgende documenten de titulatuur “burggravin 

van Brussel” 216, waarna ze opnieuw in de laatste drie oorkonden als “uxor” wordt aangeduid. De titel 

van haar man blijft echter steevast “Leonius, castellanus Brusellensis”. Het was dus niet het geval dat 

haar echtgenoot na 1235 al uit het officium was getreden. 

                                                             

212 DiBe 31521. 
213 Het lijkt onwaarschijnlijk dat Elizabeth zelf rechten had op de inkomsten van Nieuwland waaruit de jaarlijkse 

rente van 100 schellingen werd gehaald. De oorkonde maakt immers geen vermelding van doarium- of allodiale 

rechten die zij zou hebben. Daarom lijkt de mogelijkheid dat ze plaatsvervangend optrad meer aannemelijk.  
214 DiBe 4037, 11834; Wauters, Histoire des environs de Bruxelles III, 319. 
215 DiBe 18966. 
216 DiBe 18231 (9/1/1228), 18966 (3/1231) en 19986 (8/4/1235). 
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Wat tevens opvalt is dat Sofie als “burggravin van dezelfde stad” wordt benoemd en enkel Leo’s titel 

een plaatsbepaling bevat, namelijk “Bruxcellenis”. Het komt wel vaker voor dat wanneer een 

echtgenote enkel recht heeft op de titel via het huwelijk, de titulatuur een specifieke locus mist. Het 

omgekeerde is evengoed waar. Mabilia van Bailleul was erfgename van de kasselrijen Ieper en Bailleul. 

Wanneer we naar haar vermeldingen kijken in de oorkonden zien we dat ze tijdens haar eerste 

huwelijk met Adam II van Walincourt, nooit het officium heeft gehouden. Adam II was in haar naam 

“castellanus Ipre et Balloli”.217 Ook tijdens het eerste jaar huwelijk met Hugo III, erfgenaam van het 

graafschap Rethel waarmee ze in 1217 of 1218 trouwde, hield ze het officium niet. Plots vanaf juli 1219 

komt er verandering: Mabilia is nu burggravin van Ieper en Bailleul, en zou die benoeming in het 

merendeel van de acht daaropvolgende oorkonden behouden.218 Naar Hugo wordt in dezelfde 

oorkonde slechts gerefereerd met “primogentiti comitis Regitestensis”. Deze ommekeer in Mabilia’s 

titulatuur is moeilijk te verklaren en valt ook niet samen met het moment waarop Hugo het graafschap 

Rethel verkreeg. Enkele jaren later, in juni 1223, duiken ze beiden op met een gedeelde titel.219 Merk 

hier ook op dat in deze oorkonde enkel Mabilia’s titel de referenties naar Ieper en Bailleul krijgt. 

 “Ego Hugo de Retest, castellanus, et ego Mabilia, uxor eius, castellana de Ypra et de 
Baliuel”220 

Ook uit de beperkte bronnen die betrekking hebben op het graafschap Henegouwen, vinden we dit 

fenomeen terug. In het begin van een oorkonde van april 1231 die Clementia uitvaardigde betitelde 

zichzelf als castellana, maar krijgt haar echtgenoot Boudewijn, burggraaf van Beaumont, in de 

consensusformule geen titel. Op het einde van de oorkonde is het net andersom: 

 “Ego Clementia castellana de Bello Monte notum facio omnibus tam presentibus 
quam futuris quibus litteras presentes uidere contigerit quod consentientibus marito 
meo Balduino“221 

“In cuius rei memoriam ego Clementia et maritus meus Balduinus castellanus Belli 
Montis”222 

Wat bovenstaande voorbeelden vooral hebben aangetoond, lijkt me, is dat we geen duidelijk patroon 

kunnen opstellen voor de casussen waarin gedeelde titels voorkomen tussen echtgenoot en 

echtgenote.223 We kunnen enkel met zekerheid zeggen dat zowel mannen als vrouwen de titulatuur 

verbonden aan het burggravenambt overnemen van hun wederhelft. Tevens is het duidelijk dat ze niet 

                                                             

217 DiBe 26962, 14591, 26964, 27336, 14744, 33084. 
218 DiBe 33268. 
219 Een jaar later in juni 1224, krijgt alleen Hugo de titel burggraaf. (DiBe 33265) 
220 DiBe 17025. 
221 DiBe 18994. 
222 DiBe 18994. 
223 Ook voor Johanna van Roisin geldt een gelijkaardig verhaal. Als echtgenote van de burggraaf van Dowaai, 

Walter V, duikt ze éénmaal als castellana op: “Jou Watiers, chevaliers, castelains de Douay […] de mi et de 
Jehenain, me feme, castelaine de Douay.” (1/1259), zie Brassart, Histoire du château et de la chatellenie de 
Douai. Preuves, nr. 60, 82. 
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enkel als plaatsvervanger de titel aannamen – bij afwezigheid van de rechtmatige houder van het 

officium –, maar dat echtgenoten en echtgenotes ook gelijktijdig de titel castellanus en castellana 

aannemen. 

Niet enkel zien we deze dubbele titulatuur bij man en vrouw, maar ook bij moeder en zoon. Een vrouw 

kon namelijk als weduwe-burggravin optreden in naam van een minderjarige erfgenaam. De dood van 

een echtgenoot kon dus resulteren in de verwerving van de titel. Er zijn hier verscheidene voorbeelden 

van terug te vinden in de bronnen.224 Agnes van Beaumetz-lès-Cambrai werd na de dood van Wouter 

III weduwe-burggravin van Dowaai. Het is onduidelijk wanneer hun zoon Wouter IV precies de 

meerderjarigheid bereikt, maar ze droegen wel degelijk op hetzelfde moment de titel.225 Simon, 

aartsdiaken van Atrecht, noemt hen beiden castellanus in maart 1221.226 Bijna een decennium later, 

delen ze de titel nog steeds:  

“Ego Walterus, castellanus duacensis. […] matrem meam Agnetem, castellanam 
Duacensem.”227 

Kortom, als de rechtmatige erfgenaam van de kasselrij meerderjarig werd, resulteerde dat niet in een 

onmiddellijk verlies van de titel voor de weduwe-burggravin. Ze kon de titel vaak behouden, al dan 

niet met vermelding van de kasselrij erbij.  

Bij sommige vrouwen die hun echtgenoot overleven, zien we zelfs dat ze zich als ‘ex-burggravin’ 

profileren, wat aantoont dat er een zekere status verbonden zat aan de titulatuur. Waarom zouden ze 

anders deze titel blijven gebruiken? De aanwending ervan is tevens een manier om haar identiteit 

kenbaar te maken aan de destinatarissen/beneficiarissen van de oorkonde. We beschikken enkel over 

voorbeelden voor het graafschap Vlaanderen. Mathilde van Wulveringem (zie boven) profileert 

zichzelf in een oorkonde uit juli 1248 als “Magthildis de Wlurinchem, quondam castellana 
Bergensis.”228 Intussen was er al een nieuwe “castellena Bergensis”, namelijk Maria van Waveren, die 

getrouwd was met Mathildes zoon Gilbert IV.229 

Dit soort aanspreking komt niet enkel voor in documenten waarin vrouwen zelf hoofdoorkonder 

waren. Evenzeer verwijzen echtgenoten of derden op deze manier naar een ex-burggravin. Gilbert I 

van Bourghelles, bijvoorbeeld, verwijst naar zijn echtgenote Erminthruda van Lille als “carissima uxor 
mea, quondam Insule castellana.”230 Walter II, abt van de Benedictijnerabdij van Sint-Winoksbergen 

                                                             

224 Extra voorbeelden: Elizabeth van Wallers (DiBe 31330) 
225 Wouter IV verschijnt voor het eerst op 12/3/1217 als castellanus: DiBe 32174. 
226 DiBe 32176: “nobilis vero mulier Agnes castellana, mater eius”. 
227 DiBe 32179. 
228 DiBe 23554. 
229 DiBe 21887. 
230 DiBe 24724; Omstreeks 1200 stierf Erminthruda’s eerste man, Jan I, burggraaf van Lille. Hun zoon en 

erfgenaam, Roger IV, was op dat moment nog minderjarig. Erminthruda hertrouwde snel met Gilbert I van 

Bourghelles, die vanaf dan in de bronnen opduikt als burggraaf van Lille, vermoedelijk tot 1208 wanneer Roger 

de volwassen leeftijd bereikte (zie DiBe 13209, 13707, 25192 en 13737). Hoewel Erminthruda slechts in deze 

enkele oorkonde van april 1220 opduikt, kunnen we door de intitulatio vermoeden dat ze op een zeker 

moment, waarschijnlijk in de periode na de dood van Jan I tot haar huwelijk met Gilbert, opgetreden heeft als 
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en H., decaan, verwijzen naar Margareta van Bientques als “nobilis domina Margareta, avia ipsius, 
quondam castellana Bergensis”.231 Meer illustraties vinden we bij Ode van Champlitte en Maria van 

Henegouwen.232 De toevoeging van het adverbium ‘quondam’ voor een titel, zien we tevens bij 

gravinnen (quondam comitissa) en hertoginnen (quondam ducissa).233 

In één geval wordt het voorvoegsel ‘quondam’ zelfs niet gebruikt.234 Margareta van Gent/Guînes, de 

oudste dochter van Arnold I, graaf van Guînes, was de wederhelft van Roger I, burggraaf van Kortrijk.235 

Via hem kon ze dus de titel castellana dragen, wat zich minstens éénmaal voordoet tijdens hun 

huwelijk. 236 Na Rogers dood in 1190 profileert ze zichzelf in intitulatio’s als “castellana Cutracensi”, 

maar wordt evenzeer in oorkonden door derden, onder andere de graven en gravinnen van 

Vlaanderen, op die wijze benoemd.237 Er wordt nergens gebruik gemaakt van het voorvoegsel 

‘quondam’. Dit is merkwaardig aangezien Rogers zoon uit zijn eerste huwelijk met Sara van Lille, Roger 

II, sinds de dood van zijn vader in 1190 uitvoerend burggraaf van Kortrijk was tot 1198. Oorkonden van 

1186, 1197 en 1198 verwijzen naar hem als “Rogerus castellanus Curtracensis”. Margareta vaardigde 

tijdens die periode éénmaal een oorkonde uit als “castellana Cutracensis”.238 

Enkele jaren later is er ook overlap tussen Margareta en Petronella van Kortrijk, dochter van Roger I 

en Sara. Petronella trad in het huwelijk met Zeger II van Gent, die van 1186 tot 1199 burggraaf van 

Gent was. Een oorkonde waarin Petronella schenkingen van haar echtgenoot aan de Tempeliers 

bevestigde, luidt: “Pétronille, châtelaine de Gand et de Courtrai”.239 Haar echtgenoot was in 1200 

ingetreden tot de orde en opgevolgd door hun zoon Zeger III. Het gebruik van de titel “burggravin van 

Gent” is niet zo merkwaardig aangezien haar echtgenoot burggraaf was geweest voor de kasselrij. Op 

de titel “burggravin van Kortrijk”, kon ze alleen aanspraak maken als een erfgename van de kasselrij.  

Een laatste algemene opmerking over de intitulationes is dat we praktisch altijd de gebruikelijke 

volgorde terugvinden in dit tekstonderdeel. De volgorde van de intitulatio is gebaseerd op de sociale 

rang van de individuen. De belangrijkste persoon komt eerst, met bijhorende titels, vervolgens de 

                                                             

voogd. 
231 DiBe 23649. 
232 DiBe 34348: “et ego Oda quondam Gandanensis castellana”; DiBe 32216: “Maria domina de Spira, quondam 

castellana de Maldenghem”. 
233Zie bijvoorbeeld de hertoginnen van Brabant die na de dood van hun echtgenoot de titel ducissa behouden, 

maar dat bijna altijd met toevoeging van “quondam”. Demets, Vorsten en vorstinnen, 131. 
234 Lisa Demets stelde hetzelfde vast voor één hertogin van Brabant, Clementia van Bourgondië. Demets, Vorsten 

en vorstinnen, 131. 
235 Roger I van Kortrijk was sinds 1141 ook burggraaf van de kasselrij van Gent. Arnold I, erfgenaam van de 

kasselrij Gent, had namelijk aanspraak gemaakt op het graafschap Guînes na de dood van zijn schoonbroer 

graaf Manasses I van Guînes. Arnold I zou als toekomstige burggraaf van Gent en graaf van Guînes een te 

machtige vazal worden in het graafschap Vlaanderen. Diederik van de Elzas gebood hem daarom van zijn 

aandeel in de opvolgingsstrijd af te zien. Als straf voor Arnolds ongehoorzaamheid werd de kasselrij Gent 

geconfisqueerd en toevertrouwd aan Roger I van Kortrijk, een vertrouweling van de graaf. Zie Blommaert, Les 
châtelains de Flandre, 49. 

236 DiBe 8592 (24/12/1187). 
237 DiBe 2264 (17/12/1195), 2267 (14/4/1202), 13517 (1204), 15272 (15/3/1215), 15432 (9/4/1216), 15722 

(4/1217). 
238 DiBe 2264. 
239DiBe 31884. 



 67 

tweede belangrijkste persoon, enzovoort. Voor deze casus zien we dat in oorkonden uitgevaardigd 

met een echtgenoot, diens naam en titel altijd eerst komt.240 Vervolgens komt pas die van de 

burggravin. Dit bewijst voor de meeste gevallen dat man en vrouw dezelfde status genoten en dat de 

gebruikelijke volgorde – man eerst, daarna vrouw – wordt gevolgd.241 Voor deze casus bezit het 

merendeel van de mannen namelijk geen hogere titulatuur dan hun echtgenote-burggravin. Vaak 

worden ze bestempeld als dominus. Het was natuurlijk wel mogelijk, dat een echtgenoot effectief een 

superieure rang had, zoals het geval was bij Mabilia van Bailleul die getrouwd was met Hugo, graaf van 

Rethel. Hetzelfde geldt ook voor vermeldingen. 

Daarentegen, als het gaat om oorkonden uitgevaardigd met een (schoon)zoon, zien we toch 

burggravinnen die hun eigen naam en titel eerst vermelden.242 Mathilde van Wulveringhem (zie boven) 

was in dit geval ex-burggravin, maar haar naam en titel komen nog steeds vóór die van haar zoon, 

Gilbert IV, de eigenlijke burggraaf van Bergen. 

“Universis presentes litteras inspecturis Magthildis de Wlurinchem, quondam 
castellana Bergensis, et Gillebertus, castellanus Bergensis, eius filius” 

Dit fenomeen lijkt eerder te maken hebben met de maturiteit van de burggravin ten opzichte van haar 

(schoon)zoon. Maturiteit bij een vrouw kon namelijk resulteren in een gemakkelijkere acceptatie en 

uitbreiding van haar invloed.243 

2.1.2 Erfpraktijken: vrouwelijke erfgenamen van een kasselrij? 

Omwille van de uitbreiding van de lenen en de overgang van niet-erfelijke naar erfelijke lenen 

omstreeks het jaar 1000, was het voor de aristocratie van belang om de feodaliteit te ondersteunen. 

De graaf kon op deze manier, door de adel aan zich te binden, een monopolie verkrijgen op militair 

vlak.244 Zoals reeds vermeld heerste er tijdens de hoge middeleeuwen een voorkeur voor 

primogenituur of eerstgeboorterecht. Dit hield in dat het leenerfgoed toekwam aan de oudste zoon. 

Slechts wanneer er geen zonen (meer) waren, konden lenen in de handen van de oudste dochter 

komen. Vrouwen waren dus bekwaam om lenen te bezitten, maar het was niet altijd gemakkelijk ze te 

verwerven. Tevens waren vrouwen in het graafschap Vlaanderen in staat om ambtslenen, zoals 

bijvoorbeeld kasselrijen, te erven.245 

                                                             

240 Enkel in het reeds aangehaalde voorbeeld (zie boven)) van Clementia van Beaumont, zien we dat ze in haar 

oorkonde haar eigen naam eerst schrijft, vervolgens die van haar echtgenoot. 
241 Dit werd eveneens vastgesteld door Els De Paermentier voor de intitulationes in de oorkonden van gravin 

Johanna van Constantinopel, zie Els De Paermentier, “Tanquam domina superior,” 103. 
242 DiBe 23554; We zien ook dat Agnes van Ieper de eerste plaats inneemt in de intitulatio in een oorkonde uit 

1212 (DiBe 14765) die ze uitvaardigde als “domina de Fenaing” samen met haar dochter Mabilia van Bailleul 

en schoonzoon Adam II van Walincourt. Die laatste verschijnt als burggraaf van Ieper op naam van zijn vrouw 

vanaf 1209 tot 1218, maar neemt in deze oorkonde geen titel aan: “et ego Adam de Walencourt et uxor mea, 
Mabilia […]”. 

243 Livingstone, “Aristocratic women in the Chartrain,” 72. 
244 Heirbaut, “Weduwen, erfgenamen en lenen,” 9. 
245 Dirk Heirbaut, Over heren, vazallen en graven. Het persoonlijk leenrecht in Vlaanderen ca. 1000-1305 (Brussel: 
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Van de 68 vrouwen die onderwerp zijn van dit onderzoek, kunnen we voor vijftien van hen aantonen 

dat ze zelf erfgename waren van een kasselrij.246 Een dochter kon het burggravenambt rechtstreeks 

verkrijgen indien er geen mannelijke erfgenamen waren.247 Zo was Marie van Mortagne het enige kind 

van burggraaf Jan van Doornik en erfde zij na diens dood in 1279 de kasselrij Doornik. Hoewel ze op 

dat moment nog minderjarig was, werd ze niet (tijdelijk) overgeslagen in de erfopvolging.248 Ook 

Elizabeth van Kortrijk, dochter van de burggraaf van Kortrijk, Roger III van Warcoing, was enige 

erfgename van de kasselrij. De erfopvolging is echter moeilijk te volgen. Elizabeth verschijnt slechts 

eenmalig als “domina de Nivella, castellana de Curtraco”, en dat pas in 1233. We haalden reeds aan 

dat in 1214 Petronella van Kortrijk tweemaal de titulatuur “burgravin van Kortrijk” droeg en tot 1217 

Margareta van Guines dat ook deed. Daarnaast zou er een oorkonde bestaan uit 1226 met een 

verwijzing naar een zekere Walter van Nevele, burggraaf van Kortrijk.249 Het lijkt er in ieder geval op 

dat Elizabeth niet meteen het officium verwierf. Het is aannemelijk dat ze bij de dood van haar vader 

nog minderjarig was en dat misschien deze Walter – vermoedelijk een broer van haar vader Roger – 

haar voogd was tot ergens voor 1226. Door Elizabeths huwelijk met de burggraaf van Doornik, 

ontstond er binnen het huis Mortagne, erfgenamen van de kasselrij Doornik, een tak die burggraven 

waren van Kortrijk. 

In het graafschap Henegouwen kwam dit eveneens voor. Bij Gertrude van Mons kunnen we 

vermoeden dat zij het burggravenambt erfde. In tegenstelling tot haar echtgenoot, die slechts als 

“marito suo Isaac” wordt aangeduid, wordt naar haar verwezen als “Gertrudis castellana 
Montensis.”250 Ook Sarah was erfgenaam van haar vader, de burggraaf van Mons. Het is echter 

onduidelijk of zij zelf het officium hield dan wel haar echtgenoot Hendrik I Berthout, aangezien we voor 

één bron geen origineel hebben en voor de andere geen volledige tekst of editie beschikbaar is. 

Het officium van burggraaf was echter niet enkel erfbaar in mannelijke lijn, maar kon ook verkregen 

worden via de moeder. Zoals reeds werd opgemerkt door Ellen KIttell, werd Mathilde van Aire 

burggravin van Sint-Omaars in 1251 als rechtstreekse erfgenaam van haar moeder Beatrice.251 We 

kunnen eveneens voor het hertogdom Brabant en het graafschap Henegouwen aantonen dat vrouwen 

er in staat waren gelijkaardige omschrijvingen te erven. Mathilde van Brussel werd in 1271 burggravin 

van Brussel als enig kind van Leo II.  

                                                             

Paleis der Academiën, 2000), 90, 119; Heirbaut, Over lenen en families, 92-3. 
246 nl. Catherine van Bailleul, Elizabeth le Braibant, Elizabeth van Kortrijk, Gertrude van Mons, Marie van 

Mortagne, Mathilde van Brussel, Mathilde van Aire, Sofie van Rhode, Alice van Gent, Agnes van Ieper, Sara van 

Mons, Beatrice van Broekburg, Beatrice van Sint-Omaars, Mabilia van Bailleul en Margareta van Bailleul. 
247 Kittell, “Women in the administration of the count,” 494; Er zijn namelijk geen bronnen die het tegendeel 

bewijzen. 
248 d’Herbomez, Histoire des châtelains de Tournai I, 100-1 en 105-6; Marie van Mortagne was de laatste echte 

burggravin van Doornik. Na haar dood in 1312 ging het officium naar haar oom, Boudewijn, maar die zou zich 

nooit als burggraaf betitelen. Bovendien werd in 1314 de kasselrij afgestaan aan de Franse koning. 
249 M. Le Glay, "Mémoire sur les archives de l'abbaye de Saint-Aubert à Cambrai," Bulletin de la comission 

historique du département du Nord 7 (1863): 49. 
250 DiBe 862. 
251 Giry bewijst dit aan de hand van een citaat uit een oorkonde van juli 1251 opgenomen in het cartularium van 

de abdij Saint-Augustin-lès-Therouanne: “Beatrix castellana sancti Audomari de consensu et voluntate 
Mathildis fîlie mee et heredis, nec non et Willermi predicte Mathildis primo- geniti filii et heredis.”, Giry, “Les 

châtelains de Saint-Omer,” tweede artikel, 98.  
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Vrouwen konden ook burggravin worden na het overlijden van een broer die het ambt hield en zelf 

geen nakomelingen had. Beatrice van Broekburg was de dochter van Walter, burggraaf van Broekburg, 

en Mathilde van Béthune. Na de dood van haar vader in 1190, erfde haar broer Hendrik II, die op dat 

moment nog zeer jong was, de kasselrij. Hierna zou Hendrik nog vier jaar geleefd hebben, waarna zijn 

erfenis overging op Beatrice.252 Beatrice zou tot op het einde van haar leven omstreeks 1224 castellana 

van Broekburg blijven. Ook Beatrice van Sint-Omaars, moeder van voorgenoemde Matilde van Aire, 

erfde van haar broer William V in 1248 de kasselrij Sint-Omaars. Ook het volledig uitsterven van een 

patrilineaire lijn had minstens éénmaal een vrouwelijke erfgename tot gevolg. Margareta van Bailleul 

erfde de kasselrij Ieper van haar neef Jan, graaf van Rethel. Als de jongere zus van Jans moeder Mabilia 

van Bailleul, kunnen we veronderstellen dat Margareta het dichtst verwante familielid van Jan van 

Rethel moest zijn. 

Zoals we reeds konden afleiden uit de intitulationes en andere vermeldingen, resulteerden erfrechten 

op een ambt niet automatisch in het uitoefenen ervan of zelfs het gebruik van de bijhorende titel. Bij 

vier vrouwen die zelf erfgename waren van een burggraafschap zien we dat de echtgenoot zich het 

ambt toeëigend. Een interessante bron in dit opzicht is die van Hugo I van Encre en Alice van Gent. 

Alice was als dochter van Zeger I erfgename van Gent, maar haar man Hugo was uitvoerend burggraaf. 

In de intitulatio van een notitia wordt die laatste als volgt gepresenteerd. 

“quam presentibus quod quidam miles nobilis nomine Hugo de Inckers sortitus in 
coniugium filiam Sigeri castellani Gandensis nomine Aliciam et per eam castellum 
Gandense et officium et patris ipsius hereditatem”253 

Dit document geeft expliciet aan dat Hugo via zijn huwelijk, in het recht van zijn vrouw, erfgenaam van 

Gent was, inclusief voor het officium. Ook Boudewijn I, burggraaf van Bailleul kon enkel aanspraak 

maken op de titel burggraaf van Ieper de iure uxoris. Hij was namelijk echtgenoot van Agnes van Ieper, 

dochter van burggraaf Anselmus.254 Hun dochter, Mabilia van Bailleul zou uiteindelijk houdster worden 

van de twee officia, namelijk die van Ieper en Bailleul, na de dood van haar broer Boudewijn III in 1201. 

Zoals Theodore Evergates reeds vaststelde voor het graafschap Champagne, zat de elementaire vorm 

van de aristocratische familie in het kerngezin en niet in patrilineage.255 Vrouwen werden niet 

overgeslagen als erfgename ten voordele van andere, mannelijke familieleden buiten dat kerngezin, 

zoals bijvoorbeeld een jongere broer van de overleden burggraaf. De erfgewoontes in de hierboven 

besproken kasselrijen ondersteunen die bevinding. Voor de Vlaamse kasselrijen Sint-Omaars, Gent 

(Oudenburg), Doornik, Ieper, Broekburg, Kortrijk en Bailleul kunnen we met zekerheid stellen dat het 

mogelijk was voor vrouwen om het burggravenambt te erven bij afwezigheid van mannelijke 

                                                             

252 Hoewel Aalst sinds 1166 in handen was van de graven van Vlaanderen, was Beatrice eigenlijk ook erfgename 
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erfgenamen. Hetzelfde gold ook voor Mons in het graafschap Henegouwen, en voor Brussel en Rhode 

in het hertogdom Brabant. Het is echter onduidelijk in welke omstandigheden een vrouw haar officium 

niet op zich nam. Heeft dit misschien iets te maken met de capaciteiten van de erfgename, de invloed 

en status van haar familie ten opzichte van het huis waartoe hun man behoort? De bronnen werpen 

helaas weinig licht op een mogelijke verklaring. 

2.1.3 Maritale status (ongehuwd – gehuwd – weduwe) 

Het werd reeds meerdere malen aangetoond dat de maritale status van een vrouw gevolgen kon 

hebben op haar machtsuitoefening. In dit deel focussen we ons specifiek op de mogelijkheden van 

vrouwen tot uitvoeren van officiële macht als castellana – op hun auctoritas. Een huwelijk met een 

burggraaf hield voor heel wat vrouwen geen – althans direct waarneembare – machtsverhoging in. We 

zagen reeds dat vele van hen enkel als ‘vrouw van’ de burggraaf opduiken in de bronnen en dat ze 

nooit de titulatuur castellana aannamen. Dit wil echter niet zeggen dat ze compleet machteloos waren. 

Bij gezamelijke oorkonden uitgevaardigd door de burggraaf en zijn vrouw, kunnen we namelijk niet 

met honderd procent zekerheid stellen van wie het initiatief kwam en wie wie heeft beïnvloed bij de 

gezamelijke rechtshandeling. Bovendien kreeg een vrouw, wanneer ze gehuwd was, een doarium of 

weduwgoed van haar echtgenoot, een geheel aan goederen die ze in vruchtgebruik hield na het 

overlijden van haar man.256 Indien ze dus bepaalde rechten had op een gebied, was dat op 

gemeenschappelijk bezit, had ze er heerlijke rechten op of maakte het deel uit haar doarium en was 

haar toestemming nodig bij een transactie of schenking. Minstens een tiental oorkonden uit het corpus 

bevatten een consensusvermelding van een echtgenote. Wanneer Simon van Oisy, burggraaf van 

Kamerijk, in 1159 een schenking van zijn ouders bevestigde, gebeurde dat “consentientibus domina 
Ada uxore ipsius et Gilione et Hugone filiis eorum.”257 Bij de schenking van een bos aan de abdij van 

Vaucelles vermelde Jan I van Oisy, burggraaf van Kamerijk, “cum assensu et bona voluntate uxoris mee 
Helvidis.”258  

Als rechtmatige erfgename kon een huwelijk de toegang tot het burggravenambt belemmeren. We 

zagen namelijk in het vorige onderdeel dat een echtgenoot het officium kon verwerven de iure uxoris. 

In principe was een getrouwde vrouw bij aanwezigheid van haar echtgenoot handelingsonbevoegd. 

Dit wil wel niet zeggen dat ze ook handelingsonbekwaam was. In sommige situaties kon ze wel 

rechtshandelingen stellen. Zo kon zij bij afwezigheid van haar echtgenoot als plaatsvervanger 

optreden, of kon zij het leenhof voorzitten in zijn naam. Voor vrouwen zonder echtgenoot moest er 

een andere mannelijke vertegenwoordiger optreden. Voor een weduwe kon, zowel voor haar eigen 

leen als voor dat van haar overleden echtgenoot, de erfgenaam haar plaatsvervanger worden.259 Deze 

casus bevat echter voorbeelden van vrouwen die wel handelingsbevoegd waren tijdens hun huwelijk 

en de aanwezigheid van hun man, zowel voor het hertogdom Brabant en de graafschappen Vlaanderen 

en Henegouwen. Sofie van Altena bevestigde op 8 april 1235 de uitwisseling van haar allodium in de 

parochie Ninove tegen een allodiale grond die in het bezit was van de reguliere kanunniken van 
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Ninove. Deze overdracht werd gesloten door haar dienaar (“famulus meus”) Arnold van Hollaarde: “ex 
parte mea concambium fecerit.”260 Sofie is hier duidelijk de initiatiefnemer van de transactie en niet 

haar echtgenoot Leo I, burggraaf van Brussel, die nog in leven was op dit moment.261 Ze voegde zelfs 

haar eigen zegel toe.262 Elizabeth van Cysoing keurde in 1185 een schenking goed gemaakt door haar 

schoonmoeder, Gertrude van Brugge, en haar eigen echtgenoot Jan, burggraaf van Brugge.263 Ook 

opnieuw het voorbeeld van Clementia van Beaumont, dat reeds werd aangehaald vanwege de 

opmerkelijke intitulatio, getuigt van een zelfstandige handeling, in dit geval een schenking van grond 

aan de abdij van Affligem, die ze stelde in aanwezigheid van haar echtgenoot.264 

Tevens toont het bronnencorpus een voorbeeld van een aanvankelijk ongehuwde burggravin, Marie 

van Mortagne. We zagen reeds dat Marie enig kind was van burggraaf Jan van Doornik. Toen haar 

vader stierf in 1279 was ze nog minderjarig en namen haar voogden, namelijk haar moeder Marie en 

de broers van haar vader Thomas, Willem en Boudewijn van Mortagne, het officium op zich. Toen ze 

in 1291 controle verkreeg over haar erfenis was ze nog niet getrouwd – dat zou nog duren tot 1297.265 

Gedurende die periode vaardigde ze in eigen naam zeven oorkonden uit. Hoewel een aantal daarvan 

bekrachtigingen waren van eerdere rechtshandelingen gesteld door haar voogden, stelde ze ook 

zelfstandig enkele oorkonden op, bijvoorbeeld een overeenkomstverklaring tussen haar en de Sint-

Pietersabdij te Gent en eveneens één met de Sint-Amandsabdij.266 Het moest uiteraard al lukken dat 

een vrouw a) geen broers (meer) had of enige erfgename was van haar vader of moeder, b) dat de 

vader of moeder die burggraaf was, stierf wanneer ze nog jong was en c) dat ze op dat moment nog 

niet getrouwd was. Marie’s situatie toont aan dat een ongehuwde vrouw zelfstandig kon oorkondigen 

zonder mannelijke vertegenwoordiger. Haar voogden traden enkel op tijdens haar minderjarigheid. 

Daar tegenover verscheen Mathilde van Brussel, dochter van burggraaf van Brussel Leo II, met haar 

voogden Daniel van Uccle (in 1253) en Leo van Beersel (in 1271) in de bronnen. Ze was echter al 

meerderjarig sinds 1252 en haar vader was nog op zijn minst in leven tot ze hem in 1271 opvolgde.267  

Wanneer zij weduwe werd, kon een vrouw als châtelaine-douarière aanspraak maken op het officium. 

We zagen dat veel vrouwen vanaf het overlijden van hun echtgenoot de titulatuur castellana 

aannamen, de meesten als voogd voor een minderjarige erfgenaam en enkelen als ex-burggravin. 

Algemeen gesteld zien we ook dat de oorkondigingsactiviteit van vrouwen tijdens het weduwschap 
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groter is dan tijdens het huwelijk. We kunnen deze stelling enkel bevestigen voor het graafschap 

Vlaanderen. Catherine van Bailleul vaardigde tijdens haar huwelijk zelf geen enkele oorkonde uit. Wel 

was ze mede-oorkonder en/of disposant met haar echtgenoot in elf documenten. Als erfgename van 

Gerard van Bailleul, burggraaf van Oudenburg, werd ze pas laat burggravin. In 1204 vaardigde haar 

vader nog een oorkonde uit met een consensusvermelding van zijn dochters.268 Pas in maart 1229 

stelde Catherine haar eerste oorkonde op als “quondam uxor domini Egidius Bertout.”269 Johanna van 

Roisin vaardigde eveneens haar enige eigen oorkonde uit in 1286 wanneer ze net weduwe was 

geworden.270 Oda van Champlitte stelde tijdens haar weduwschap zelf drie oorkonden op, maar 

Gedurende haar huwelijk verscheen ze enkel met haar echtgenoot.271 Hetzelfde geldt voor Margareta 

van Blois die enkel zelfstandig oorkondigt na de dood van haar echtgenoot.272 Het weduwschap kon 

dus voor vrouwen een mogelijkheid tot machtsuitbouw betekenen. Ze konden zelf gemakkelijker 

oorkondigen en verkregen vanaf dat moment meer vrijheid over hun goederen en inkomsten. 

Meerderjarigheid van de erfgenaam resulteerde gewoonlijk in het verlies van autoriteit gelinkt aan het 

officium van burggravin. We constateerden dat er wel vrouwen waren die zich nog steeds als (ex-

)burggravin profileerden. Het verlies van auctoritas kunnen we echter niet gelijkstellen aan het verlies 

van macht, want een vrouw kon nog steeds potestas uitoefenen. Op dit machtsaspect komen we terug 

in het volgende deel wanneer we het over het doarium, andere bezittingen en religieuze patronage 

hebben.  

2.1.4 Het officium 

Welke verplichtingen verbonden aan hun ambt voerden castellanae nu precies uit en welke sporen 

vinden we hierover terug in de bronnen? Deze vragen trachten we hier te beantwoorden, omdat ze 

ons een idee kunnen geven van de publieke macht die ze bezaten. Bij dit deel houden we rekening met 

een aantal gegevens. We stelden reeds vast dat de destinatarissen van de burggravinnen, zowel in 

eigen oorkonden en in oorkonden waarin de vrouwen de voornaamste disposant waren, voor het 

grootste gedeelte religieuze instellingen waren. Deze oorkonden houden voornamelijk schenkingen in, 

waaruit we vaak weinig kunnen afleiden over de taakomschrijving van de burggravin als grafelijke 

vertegenwoordiger. Bovendien moeten we ook rekening houden met de chronologische spreiding van 

het bronnencorpus en de evolutie van het officium. De eerste baljuws verschenen al in de twaalfde 

eeuw en werden tijdens de dertiende eeuw steeds machtiger ten koste van de burggraven. Bijna alle 

verzamelde diplomatische bronnen werden uitgevaardigd in diezelfde tijdspanne, wanneer het 

burggravenambt langzaam werd uitgehold. 

We stelden vast dat ‘burggraven’ niet in alle regio’s dezelfde bevoegdheden hadden. Sommige van 

hen waren eerder te vergelijken met schouten, andere hadden wel hogere bevoegdheden, zoals 

bijvoorbeeld de burggraven van Sint-Omaars, Gent, Brugge en Doornik. Er waren dus verschillende 

gradaties mogelijk binnen het ambt. Voor één vrouw is dit niveauverschil zelfs direct waarneembaar. 
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Agnes van Voormezele en haar echtgenoot worden in een grafelijke oorkonde van 1185 door Filips van 

de Elzas omschreven als “Arnoldus vicecomes de Gistela cum uxore sua Agnete.”273 In 1211 maakte 

Agnes, weduwe sinds 1189, een schenking aan de parochie Gistel als “nobilis mulier, Agnes castellana 
de Gistele.”274 Echter in datzelfde jaar bevestigde Jan II, burggraaf van Brugge, dezelfde schenking van 

“nobilis mulier Agnes, preconissa de Gistella.”275 De term preco of het vrouwelijke preconissa duidde 

gewoonlijk een amman aan. Volgens Blommaert waren er onderschikte grafelijke officieren in het 

Brugse die zich vanaf het midden van de twaalfde eeuw soms de titel castellanus toeëigenden.276 De 

graaf had daar blijkbaar geen probleem mee, aangezien hij zelf opteert voor de titel vicecomes. De 

burggraaf van Brugge daarentegen, lijkt zich door het gebruik van preconissa te willen distingeren van 

Agnes, die een lagere functie bekleedde dan hijzelf. 

Op welke publieke domeinen waren de burggravinnen nu actief? Volgens Ellen Kittell vervulden ze 

zeker niet de militaire taken van het ambt.277 We zien inderdaad geen enkele oorkonde die het 

tegendeel bewijst. Vrouwen konden als vazal wel persoonlijk manschap doen, maar niet alle diensten 

die aan een leen verbonden waren uitvoeren. Het verlenen van militaire bijstand, het auxilium, aan 

hun heer was bijvoorbeeld onmogelijk. Het beschermen van de kasselrij en aanvoeren van de 

manschappen was een belangrijke plicht van de burggraaf. We weten dat vrouwen vaak een beroep 

deden op een derde om taken uit te voeren die voor hen onmogelijk waren.278 Hoewel we geen direct 

bewijs hebben voor deze casus, lijkt het me niet ver gezocht dat dit aspect van het officium uitbesteed 

werd aan een mannelijk familielid, een echtgenoot of een vertrouweling van de burggravin. 

Kittell stelt dat burggravinnen vooral een rol speelden op economisch vlak, als bekendmakers en 

bevestigers van transacties. Het was hun taak als grafelijke vertegenwoordiger om bij te houden wie 

welke roerende en onroerende goederen hield. Voor individuen was het interessant om een transactie 

te laten bekendmaken en/of bekrachtigen door een lokale autoriteit.279 Naast de vele schenkingen die 

de burggravinnen maakten, lijken ze inderdaad transacties te ratificeren. Dat deden ze echt niet alleen 

in de hoedanigheid van castellana. Margareta van Blois, burggravin van Kamerijk en vicomtesse van 

Meaux, bevestigde in 1190 een schenking van het terragium280 door Nicolas van Wallers aan de abdij 

van Cantimpré. Vier jaar later bekrachtigde ze als comitissa de donatie van een stuk grond te Vinchy 

door Adalhelmus van Crèvecoeur-sur-l’Escaut.281 Petronella van Kortrijk maakte als ‘weduwe van de 

burggraaf van Gent’ bekend dat Olivier van Zottegem een lening nam van de abdij van Affligem met 

een tiende als onderpand. Ze bevestigde als burggravin van Gent en Kortrijk in hetzelfde jaar eveneens 

een aantal schenkingen die haar overleden echtgenoot maakte aan de Tempeliers.282 Dit soort 
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bekrachtiging van transacties die eerder werden gemaakt door een echtgenoot, komt nog vaker voor. 

Welke andere karakteristieken van het burggravenambt kunnen we uit het bronnenmateriaal 

afleiden? We weten namelijk dat de burggraaf naast zijn militaire en economische rol, ook een 

belangrijke functie vervulde op juridisch en administratief vlak. Gezien slechts een gering aantal 

oorkonden een licht werpen op voorgenoemde zaken, beschikken we slechts over fragmentarische 

informatie die hoofdzakelijk slaat op het graafschap Vlaanderen. Laten we eerst kijken naar de 

juridische taken die de burggravinnen op zich namen als behouders van de publieke orde. Te Sint-

Omaars werd in 1127 een privilege verleend aan de stad door graaf Willem Clito waaruit we meer 

kunnen leren over de bevoegdheden van de vrouw van de burggraaf. Het onderstaande deel van het 

document handelt over de consequenties indien een buitenstaander een inwoner van de stad 

beledigde, verwondde of bestal:  

“Si quis extraneus aliquem burgensium Sancti Audomari agressus fuerit et ei 
contumeliam vel iniuriam irrogaverit vel violenter ei sua abstulerit, et cum hac iniuria 
manus eius evaserit, postmodum vocatus a castellano vel uxore eius seu ab eius 
dapifero, infra triduum ad satisfactionem venire contempserit aut negglexerit, ipsi 
communiter iniuriam fratris sui in eo vindicabunt.”283 

We zien dat te Sint-Omaars de vrouw van de burggraaf net zoals de burggraaf zelf bevoegd was om de 

misdadiger te ontbieden of te dagvaarden.284 Het zou me niet verwonderen dat ze daar ook toe in 

staat was bij andere incidenten, misschien zelfs buiten de stad. Hoe ver haar bevoegdheden juist 

reikten, blijft obscuur.  

Ook te Dowaai hebben we bewijs van een castellana die juridische taken vervulde. Agnes van 

Beaumetz-lès-Cambrai was een aantal jaren belast met het beheer van la Vieille Tour van het castrum 

te Dowaai, waar gevangenen werden gehouden die berecht waren door de schepenen. Er bestond 

daarnaast nog een andere gevangenis voor individuen die door anderen werden veroordeeld, 

bijvoorbeeld door de baljuw.285 Ze verkreeg de Dowaaise gevangenis als onderdeel van haar doarium 

(zie infra) dat in 1209 werd opgesteld.286 Twee decennia later maakte Wouter IV, haar zoon en 

uitvoerende burggraaf van Dowaai, bekend dat Agnes die functie niet langer zou vervullen: 

“quod cum nobilis vir Fernandus, Flandrie et Hainoie comes, dominus meus, et 
karissima domina mea Iohanna, Flandrie et Hainoie comitissa, uxor eius, ad preces 
et ad instantiam meam, dilectam matrem meam Agnetem, castellanam Duacensem, 
a custodia prisonum de Duaco, quos ratione dotis sue, ex parte ipsorum comitis et 
comitisse, custodire tenebatur, et etiam ab omni servitio quod ipsa eis inde debebat, 
quitauerint ex toto.”287 
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Zoals we kunnen zien verkreeg Agnes de taak om de gevangenis te bewaken rechtstreeks van de graaf 

en gravin van Vlaanderen, Ferdinand en Johanna van Constantinopel. Deze oorkonde markeert echter 

tevens het einde daarvan. Wouter kondigt namelijk aan dat deze taak vanaf nu bij hem zou berusten. 

We kunnen er dus van uitgaan dat vanaf het overlijden van Agnes echtgenoot, die in de archieven voor 

het laatst opduikt in 1209, tot de opstelling van dit document in 1230 de Vieille Tour beheerde. Werd 

ze ontheven van haar taak als gevolg van een overeenkomst tussen moeder en zoon, of probeerde die 

laatste de functie te ontfrutsen? Daarover is de oorkonde zwijgzaam. De laatste clausule van de 

dispositio stelt dat, indien Wouter zijn nieuwe verantwoordelijkheid niet correct uitvoerde, de graaf 

en gravin de goederen die hij van hen in leen hield, in beslag zouden nemen tot ze opnieuw tevreden 

waren. We weten helaas niet of een gelijkaardige sanctio van kracht was tijdens Agnes’ toezicht. 

Aangezien de maatregel de Vlaamse graven meer controle gaf over hun burggraaf, kunnen we dat niet 

uitsluiten.288 

Vele oorkonden getuigen van de verkoop van rechten op bepaalde bezittingen. Voor historici is dit 

soort materiaal zeer bruikbaar, omdat het toelaat om de bevoegdheden van een individu te 

achterhalen. Voor Marie van Mortagne, burggravin van Doornik, kunnen we aan de hand van 

oorkonden die handelen over haar machtsverlies een idee krijgen van de bevoegdheden die ze kon 

uitvoeren als houdster van het officium. We haalden reeds aan dat Marie het officium erfde als 

minderjarige en dat een aantal van haar familieleden als haar voogden de kasselrij beheerden.289 Een 

heel aantal van de handelingen die haar moeder en ooms voor haar stelden, speelden erg in Maries 

nadeel. Zo verloor ze aan de gemeenschap van Doornik voor negen jaar, tegen een tweejaarlijkse cijns 

van “parmi dis et nuef vins livres de tournois”290, de rechtspraak die ze bezat in de stad en banlieue. 

Deze overeenkomst werd reeds gemaakt in april 1287 en bevestigd door de châtelaine in 1291. 

Eveneens elaboreert een andere bevestigingsoorkonde uit dezelfde periode haar juridische 

bevoegdheden tegenover inwoners van de stad. Zo kon Marie als grafelijke vertegenwoordiger niet 

zomaar stedelingen die een misdrijf pleegden, dagvaarden, ondervragen, en onderzoeken als die zich 

op haar grond of die van haar vazallen bevond. Enkel indien die persoon in grafelijk gebied een moord 

pleegde of een vergrijp waarop de doodstraf stond, niet opdook nadat hij gedagvaard werd, zou hij 

berecht worden als een niet-stedeling.291 Daarnaast verloor Marie eveneens het gedeelte waar het 

castrum stond te Doornik, ook wel Bruille genoemd en dat ze in leen hield van de graaf, samen met de 

rechtspraak van het kasteel. Eenkel het woongedeelte van de burggraven werd behouden. De 

rechtspraak van het castrum hield volgens d’Herbomez het vervolgen van misdadigers in. Deze 

                                                             

288 Blommaert, Les châtelains de Flandre, 118. 
289 Voor meer over voogdij over vrouwen in het graafschap Vlaanderen, zie Ellen Kittell, “Guardianship over 

women in medieval Flanders: a reappraisal,” Journal of Social History 31, nr. 4 (1998): 897-930. 
290 d'Herbomez, Histoire des châtelains de Tournai II, nr. 183, 245. 
291 d'Herbomez, Histoire des châtelains de Tournai II, nr. 184, 247-50: “S’aucuns bourgois, u fius de bourgois, fait 

u dist aucun meffait ki à loy appartiegne, quel que il soit, en nostre tiere, u en le tiere aucun de nos homes huers 
de franke ville, et il se puet partis dou lieu ù il ara le meffait fait, si qu’il n’y soit pris u ariestés en présent fait, 
nous ne nostre home ne le porons ajourner, semonre, bannier, ne enqueste ne vérité faire contre luy, ne sen 
cors ne se-n avoir, encore revenist il où lieu puis le fait, ariestier ne détenir; sauf cou que s’aucuns desdis bourgois 
u fius de bourgois faisoit en no tiere, u en le tierre aucun de nos homes, homicide u autre fait que homicide, tel 
que pains de mort i pertenesist par loy, encore ne fust il pris ne arriestés en présent fait, s’il connissoit le fait, il 
ne pora revenir en le justice û li fait ara esté fait, jusques à tant que il ara fait pais as amis dou mort, et 
satisfaction au seigneur dou lieu. […]” 
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overeenkomst werd in mei 1291 door de burggravin bekrachtigd. 292 

Het is moelijk om te bewijzen of burggravinnen bepaalde inkomsten hielden, zoals heffingen op 

handel, wegen of het vervoer van goederen, die gelinkt kunnen worden aan hun officium. Als heer 

(dominus) kon een burggraaf evenzeer gelijkaardige belastingen, zoals bijvoorbeeld een tonlieu, heffen 

op zijn eigen domeinen. Dus, moeten we een onderscheid kunnen maken tussen de belastingen die 

toebehoorden aan de graaf en die de burggraaf als diens vertegenwoordiger inde, en de seigneuriële 

belastingen. Beatrice van Broekburg maakte in 1221 een schenking aan de abdij Saint-Jean-Baptiste te 

Chocques voor het zielenheil van haar ouders, echtgenoot en broer, bestaande uit een jaarlijkse 

inkomst van vijfduizend droge haringen te nemen uit “redditibus meis apud Gravelinges.”293 In 1127 

verleende Willem Clito, graaf van Vlaanderen, aan de stedelingen van Sint-Omaars een vrijstelling op 

de telonium (belasting op de verkoop van handelsgoederen) in de haven van Diksmuide en 

Gravelinge.294 We kunnen daarom vermoeden dat Beatrice er als burggravin bepaalde grafelijke 

heffingen verkreeg. Meer zekerheid hebben we over de tollen die Marie van Mortagne bezat. De 

overeenkomst tussen haar en de stedelingen van Doornik geeft aan welke heffingen ze hield in de stad: 

 “as prévos et as jurés de Tournai, pour eaus et pout toute le commune de Tournai, 
toute le signerie et justice que nous aviemes u poiemes avoir en Tournait et où 
destroit, à l’un des lès de l’Escaut et à l’autre, en wienages que on a acoustumé à 
prendre à Tournai et ès traviers de dehors, en fouées, en peskeries, sauf que li 
castelains i a sen peskeur pour sen mignier en sen ostel, sans vendre, sans fensir, 
sans louwer, et sans le peskerie douner, en lois, en justices, en amendes des droits 
des conmugnes, et en toutes autres coses”295 

De burggravin verloor haar rechten om een belasting op het verkeer van goederen (winagium) te 

houden, haar rechten op de verkoop van hout (fouées) en op de visserij (peskeries). Verder in het 

document wordt nog het traversum of transversum aangehaald, een bijdrage die uitheemse 

handelaren moesten betalen als ze door de stad of banlieue wilden trekken. Hoewel Marie veel van 

haar privileges verloor te Doornik, lijkt het niet onaannemelijk dat ze soortgelijke heffingen hield 

buiten de stad. Een document met de raming van haar inkomsten en uitgaven, vermeldt dat ze 

eveneens inkomsten verkreeg in 1291 van de brouwers te Doornik, de taille te Hollain, winage te 

Maulde en een taille op een bos te Glanchon.296 Het lijkt er ook op dat Marie over ontvangers of 

‘winechiers’ beschikten voor de winage en een soort van baljuw te Doornik, een officier van de 

burggraaf: “que nous mettons et avons mis en nostre liu Sohier le Maire, nostre bailliu de Tournésis.”297 

We mogen alvast niet vergeten dat de burggraven of burggravinnen niet de enige grafelijke 

                                                             

292 d’Herbomez, Armand. “Comment le quartier du château fut réuni à la cité de Tournai en 1289." Bulletins de 
la société historique et littéraire de Tournai 24 (1892): 56-60. In dit artikel wordt de overdracht tussen Marie 

en de stad uitgebreid besproken. 
293 DiBe 16561. 
294 Georges Dupas, Histoire de Gravelines, porte de Flandre et de ses hameaux des origines à la libération 

(Duinkerke: Westhoek-Editions, 1981), 20. 
295 d'Herbomez, Histoire des châtelains de Tournai II, nr. 183, 244-6. 
296 d'Herbomez. Histoire des châtelains de Tournai II, nr. 181, 241-3. 
297 d'Herbomez . Histoire des châtelains de Tournai I, 309 en II, nr. 187, 253-4. 
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ambtenaren waren in de kasselrijen en naar verloop van tijd mede daardoor hun bevoegdheden sterk 

verminderden. 

2.1.5 Getuigenlijsten 

Het voorkomen van een persoon op een getuigenlijst bewijst de aanwezigheid of de toestemming van 

die persoon bij de rechtshandeling gesteld in het document. Getuigenlijsten zijn interessant, omdat ze 

ons informeren over het sociaal netwerk en de entourage van de oorkonder. Burggraven maakten als 

vertegenwoordigers van de graaf vaak deel uit van de getuigenlijsten in de grafelijke oorkonden en 

werden vaak vermeld als leden van de curia. Ter illustratie, Els de Paermentier en Steven Vanderputten 

stellen dat de Vlaamse graven tussen 1071 en 1128 in meer dan 75% van hun oorkonden minstens één 

burggraaf vermeldden in de getuigenlijst.298 Vrouwelijke burggraven daareentegen zijn opvallend 

afwezig in dit onderdeel van de oorkonde. We vonden slechts twee voorbeelden voor het graafschap 

Vlaanderen. Elisenda van Râches duikt op in de getuigenlijst van een oorkonde van gravin Clementia 

van Bourgondië die in 1120 een aantal schenkingen aan de abdij van Faumont goedkeurt, en zelf een 

stuk grond te Pevele, op voorwaarde dat Elisenda “teneat eamdem terram totam in vita sua de prefata 
ecclesia ad censum XII solidorum et IIII-or denariorum.”299 In de subscriptiones wordt Elisende niet 

benoemd als castellana, zoals één keer het geval is in de dispositio, maar krijgt ze de titulatuur domina. 

Het valt op dat haar naam, als enige vrouwelijke getuige tussen een reeks mannelijke getuigen, niet 

laatst komt, maar wordt vermeld na de seneschalk (dapifer) en diens broers.  

“subscriptorum virorum testimonio confirmavi Hugonis dapiferi, Gerardi, Stephani, 
Anselmi fratrum eius, domine Elisendis, Godefridi et Walteri filiorum eius, Gerardi de 
Caus Seggonis, Godini Stephani et Amolrici de Landast, Rogeri de Helemnis, Walberti 
fratris eius, Hugonis galli de Costices, Iordain Thome et Rainbaldi fratris eius, Walteri 
villici, Nicolai de Halli, Odonis et Iohannis filii eius.”300 

In 1129 herbevestigde Clementia van Bourgogne deze schenkingen in een nieuwe oorkonder en 

opnieuw vinden we Elisende in de subscriptiones, maar dit keer na haar oudste zoon Godfried, die 

intussen de meerderjarigheid lijkt te hebben bereikt aangezien hij de titel castellanus draagt.301 

Hetzelfde patroon stellen we vast bij het tweede voorbeeld. Opnieuw in een grafelijke oorkonde, dit 

keer van Filips van de Elzas, verschijnt ditmaal Beatrice van Aalst als disposant en wordt ze betiteld als 

castellana. In de getuigenlijst daarentegen, zien we dat Beatrice vergezeld werd van haar echtgenoot 

Hendrik, burggraaf van Broekburg. 

                                                             

298 Els De Paermentier en Steven Vanderputten, “Aristocratic patronage, political networking and the shaping of 

a private sanctuary: countess Clemence of Flanders and the early years of Bourbourg Abbey (c.1103–21),” 

Journal of Medieval History 42 nr. 3 (2016): 326, voetnoot 64; Daniel Lambrecht en Jan van Rompaey, “De 

staatsinstellingen in het zuiden,” 84-5: De curia is een soort regeringsraad, die ook de vorst adviseerde en 

hoogste gerechtshof vormde. Ze ontstond omstreeks het midden van de elfde eeuw in Vlaanderen onder 

Boudewijn V; Zie ook Benoît-Michel Tock, Scribes, souscripteurs et témoins dans les actes privés en France (VIIe 
- début du XIIe siècle) (Turnhout: Brepols, 2005). 

299 DiBe 8798. 
300 DiBe 8798.  
301 DiBe 8800: “Godefridus castellanus, domina Elisendis, Walterus filius eius”. 
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“his testibus Eustachio camerario Henrico castellano Broburgensi Beatrice uxore eius 
Balduino Henrico Gisleberto filiis eius Gisleberto de Niuella Balduino de Baliol l 
Henrico de Insula Henrico rastel Lamberto de Insula Willelmo filio Mabilie et aliis 
quamplurimis.”302 

Waarom komen burggravinnen zo weinig voor in getuigenlijsten? Wellicht moeten we een deel van de 

verklaring zoeken in de evolutie van de oorkonde zelf. Aanvankelijk werd een geschreven document 

waarin een transactie werd vastgelegd, gezien als een aanvulling op – en geen vervanging van – een 

mondelinge overeenkomst. Zoals Brigitte Bedos-Rezak stelt: “testimony and its authenticity still 
resided with people, not with charters.”303 Vanaf het einde van de elfde eeuw raakte door de opkomst 

van het zegel het concept van ‘authenticiteit’ inherent verbonden aan dit materieel object dat aan een 

document werd bevestigd en zou deze vorm van verificatie de getuigenlijsten gaan vervangen. Vanaf 

de dertiende eeuw was de praktijk van de getuigenlijsten volledig verdwenen.304 Bovendien 

constateerden we reeds dat het bronnenmateriaal voor de elfde eeuw schaars is en dat het aantal 

bronnen – en het aantal burggravinnen – pas significant stijgt vanaf het midden van de twaalfde eeuw. 

Toch lijken getuigenlijsten dominant mannelijk te zijn. Dit is natuurlijk logisch aangezien het voor 

mannen veel makkelijker was een officium te verkrijgen, zich te bewijzen en als oudste erfgenaam het 

belangrijkste familiebezit te verwerven. Elisende’s voorbeeld is dus eerder een uitzondering op de 

regel.  

2.1.6 Tussentijdse conclusie 

Voor dit eerste deel van het onderzoek waarin we het officium van burggravin onder de loep namen, 

kunnen we ten eerste besluiten dat iets meer dan de helft van de vrouwen die onderwerp zijn van 

deze studie één of meerdere malen in hun leven de titel castellana droegen. Ze deden dat als 

erfgename van het officium, als plaatsvervanger van hun echtgenoot, als weduwe en voogd voor een 

minderjarige erfgenaam. We zagen dat een huwelijk met een burggraaf of burggravin geen directe 

(mede-)verwerving van de titulatuur inhield. In het hertogdom Brabant, het graafschap Vlaanderen en 

het graafschap Henegouwen konden sommige vrouwen hun titel op éénzelfde moment delen met een 

echtgenoot of met de erfgenaam van het ambt. De volgorde van de intitulationes toont nog steeds 

een voorkeur voor de echtgenoot op de eerste plaats. Ten tweede kon een vrouw burggravin worden 

als enige erfgenaam van haar ouders of wanneer de mannelijke erfgenamen te overlijden kwamen. Dit 

hebben we kunnen aantonen voor Vlaamse kasselrijen, bij de burggraven te Mons in Henegouwen en 

voor de Brusselse burggraven in het hertogdom Brabant. We illustreerden ook dat de kasselrijen Sint-

Omaars en Broekburg in vrouwelijke lijn konden worden geërfd. Voor enkele erfgenames zagen we 

dat hun echtgenoot burggraaf werd in hun naam, maar een aannemelijke verklaring konden we er niet 

voor vinden. Wat de invloed van de martiale status betreft, zagen we dat het huwelijk voor veel 

vrouwen uit aangetrouwde families geen vergroting van hun macht betekende. Een huwelijk kon zelfs 

voor een erfgename een inperking van haar auctoritas betekenen, indien ze erdoor toegang tot het 

burggravenambt verloor. We kunnen weliswaar niet met volledige zekerheid stellen dat vrouwen 

                                                             

302 DiBe 464. 
303 Bedos-Rezak, When ego was imago, 15. 
304 Bedos-Rezak, When ego was imago, 27, 31. 
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helemaal geen invloed meer hadden op hun echtgenoot. We zien dat voor deze vrouwen de eigen 

oorkondingsactiviteit miniem of vaak onbestaand is. Vooral het weduwschap kon voor een uitbreiding 

van de agency van een vrouw zorgen. Wanneer ze haar man overleefde kon ze veel vrijer gebruik 

maken van haar eigen bezittingen en haar doarium. Indien de erfgenaam van het ambt nog te jong 

was, kon zij de functie als voogd vervullen. We behandelden ook één voorbeeld van een ongehuwde 

burggravin in het graafschap Vlaanderen die zonder mannelijke vertegenwoordiger handelde. Over de 

uitvoering van het officium konden we slechts fragmentarische informatie verzamelen, en dat enkel 

voor de Vlaamse burggravinnen. Zoals verwacht nam geen enkele burggravin militaire functies op zich. 

Ze bekrachtigden en maakten transacties publiek, konden bevoegd zijn voor het dagvaarden van 

misdadigers en de bewaking van de grafelijke gevangenis. Bepaalde heffingen en inkomsten 

suggereren de politionele of administratieve activiteiten van deze vrouwen. Er waren uiteraard grote 

verschillen tussen de verplichtingen van de burggraaf doorheen het graafschap Vlaanderen, maar deze 

voorbeelden bewijzen de mogelijkheid van burggravinnen om als vertegenwoordiger van de grafelijke 

macht de verplichtingen op het juridisch en administratief domein te verwezenlijken. Voor de andere 

vorstendommen blijven de bevoegdheden van de burggravinnen helaas een vraagteken.  
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 Manifestatie van macht buiten het officium van burggravin 

Tot nu toe focusten we ons voornamelijk op de auctoritas van de vrouwen in de hoedanigheid van 
burggravin. Heel wat vrouwen bleven echter uitgesloten van het ambt als ‘vrouw van de burggraaf’. 
Daarom besteedt dit onderdeel aandacht aan andere manifestaties van macht, bijvoorbeeld de vrouw 
als eigenares van heerlijke rechten op een domein (domina), en staan we stil bij haar inofficiële invloed, 
haar potestas. 

2.2.1 Beheer van het doarium en andere bezittingen 

In ongeveer twintig oorkonden van het bronnencorpus komen de doaria van de burggravinnen ter 

sprake.305 Slechts één daarvan informeert ons over Brabant. In het graafschap Vlaanderen kreeg een 

vrouw bij haar huwelijk een bruidsschat of dos ex marito van haar man of zijn familie. Na de dood van 

de echtgenote kwam de dos ex marito haar erfgenamen toe en kon het dus uit het oorspronkelijk 

patrimonium van de familie van de echtgenoot verdwijnen. Deze schenking bestond daarom nooit uit 

feodale goederen en werd gehaald uit de allodia.306 Op die manier kon het leengoed bijeengehouden 

worden. Tussen de tiende en de twaalfde eeuw veranderden de rechten van de vrouw van volledig 

bezit naar een vruchtgebruik of ‘lijftocht’ op de goederen, die na haar dood opnieuw naar de 

erfgenaam of familie van haar echtgenoot gingen. Zo konden de goederen niet verloren gaan, zoals 

voordien soms het geval was. 

Begin twaalfde eeuw transformeerde de dos ex marito in het gewoonterechtelijk doarium. Vanaf het 

midden van die eeuw was dit gebruik algemeen verspreid. Het doarium of weduwgoed was een geheel 

van goederen dat een vrouw bij haar huwelijk verkreeg van haar echtgenoot. Bij een 

gewoonterechtelijk doarium ging het over de inkomsten van de helft van de lenen die haar man bezat.  

Indien haar man stierf, kon zij een beroep doen op dit doarium om in haar eigen levensonderhoud te 

voorzien.307 Haar rechten op de geschonken goederen werden echter ingeperkt. Wanneer zij stierf 

gingen de bezittingen terug naar de familie van haar man. Op die manier werd het familiaal 

patrimonium bijeengehouden. Een ander soort doarium was het conventioneel doarium. Dit is een 

doarium met een aangepast vruchtgebruik en was meestal van toepassing bij tweede huwelijken. De 

echtgenoot kon namelijk aan zijn tweede vrouw geen conventioneel weduwgoed meer geven, maar 

via dit contract kon hij haar toch in een leenrechtelijk vruchtgebruik voorzien. Dit contract kon enkel 

opgesteld worden met toestemming van de leenheer en indien de man reeds een erfgenaam had, was 

ook de toestemming van die erfgenaam nodig. 

  

                                                             

305 Gelinkt aan de volgende vrouwen: Agnes van Beaumetz-lès-Cambrai, Hadewidis, Margareta van Bientques, 

Maria van Henegouwen, Maria van Gavere, Marie van Waveren, Mathilde van Wulveringem, Sofie van Rhode 

en Yolande van Coucy-le-Château-Auffrique. 
306 Heirbaut, “Weduwen, erfgenamen en lenen,” 15. 
307 Heirbaut, Over lenen en families, 121. 
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Slechts in één duikt de samenstelling van de bruidsschat van een burggravin op. Mathilde van Waveren 

verkreeg van haar vader Roger van Waveren, seneschalk, de seigneurie van Prelingheem en het tiende 

van Pétrie met Sainghin-en-Weppes.308 We weten helaas niet of ze het zelf heeft beheerd. Wel werd 

haar door de graaf en gravin van Vlaanderen de onvervreemdbaarheid van haar dos gegarandeerd: 

“Me etiam Theodericum et Sibillam comitissam et Philippum filium meum et 
Rogerum castellanum de Curtrai et homines suos supranominatos Raginaldus Insule 
castellanus obsides dedit quod dos suprascripta Matildi uxori sue firma et rata 
possessio permaneret.”309 

De enige Brabantse oorkonde die we vonden, maakt een gelijkaardige voorwaarde. Wanneer Wiliam 

van Mol zijn allodia aan de hertog overmaakte en ze opnieuw ontving in leen, werd vastgelegd dat 

Sofie levenslang het goed van haar doarium mocht behouden alsof het allodiaal bezit was.310 

Ook werd ons de opstelling van het doarium van Agnes van Beaumetz-lès-Cambrai overgeleverd: 

“dowa Agnes, fille le castelain de Bapaumes, entirement de toute le castelerie de 
Douay, et de le vies tour de Douay et de toutes les choses qui appartienent à le 
castelerie et à le vies tour de Douay, en Douay et hors, sil est assavoir: de X muis de 
fourment de rente qui sont pris à le noeuve tour de Douay, del ewaige, et de toutes 
les rentes en Douay appartenans à le castelerie et à le vies tour devant dite, de XX 
muis davaine en Pevele, de XV libres douisiens et du pont de Raisse et de toutes les 
autres rentes de Pevele. Ensement il doua celi meismes Agnes, de Brillon, avoec 
toutes les appendances. En sur que tout et de tous waiges et aques que leur vinrent 
ensamble.”311 

We stelden reeds vast dat de Vieille Tour (veteris turris) van Douai deel uitmaakte van Agnes’ doarium. 

Verder verkreeg ze nog de hele kasselrij en een aantal inkomsten, namelijk tien muid tarwe (fourment) 
op het “ewaige”312 bij de ‘nieuwe toren’, twintig muid haver te Pevele, vijftien Dowaaise pond, het 

pontinagium313 op de brug van Râches en nog andere inkomsten te Pevele. Als laatste verkreeg ze ook 

nog het leengoed te Brillon met de bijhorende gebouwen.314 Agnes had het ‘geluk’ dat ze haar 

echtgenoot Walter III van Dowaai overleefde, waardoor ze haar doarium kon benutten. Tijdens het 

huwelijk kon een vrouw namelijk niet zelfstandig over haar weduwgoed beschikken en werd het 

                                                             

308 DiBe 5249: “Huius benedictionis gratia Raginaldus Insule castellanus Matildim Rogeri de Waverin dapiferi 
nostri filiam in uxorem duxit cui in desponsatione ea que subscripta sunt in dotem dedit Senghin in Weppes cum 
appenditiis suis consulatum de Everlengeham decimam de Petria.” 

309 DiBe 5249. 
310 DiBe 26717: “W. In feodum contulimus tali conditione quod uxor sua Sophia castellana de Rode quamdiu 

uixerit in rectam dotem tenebit in feodum in eo in quo allodium teneri debet et sicut allodium esset.” 
311 DiBe 32173. 
312 Recht op rivieren en wateren. 
313 Belasting op de doortocht van een veerboot. 
314 Brassart, Histoire du chateau et de la chatellenie de Douai I, 120-1. 
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beheerd door haar echtgenoot.315 In 1221 verscheen Agnes als consentiens in een schenking van haar 

zoon Walter IV en diens echtgenote, aan de Notre-Dame de Présabdij van Dowaai. Ze gaf hen de 

toestemming om haar inkomst uit het pontinagium te schenken aan de monialen. Geen enkele bron 

wijst op het beheer van haar weduwgoed. Nochtans kunnen we aannemen dat Agnes voor haar bezit 

in Brillon bepaalde verplichtingen had. Het blijft dus onduidelijk of ze die zelf verrichte. Wel schonk ze 

uit eigen intiatief een grond te Flesquières aan de voorgenoemde abdij, waar haar dochter Elizabeth 

abdis was.316 Dit eigendom behoorde weliswaar niet tot haar doarium. Wat het weduwgoed betreft, 

zien we in het algemeen dat burggravinnen vooral verschenen als consentientes. Er lijken maar enkele 

documenten van een zelfstandige aliënatie te attesteren. Maria van Waveren stond in 1244 haar 

rechten af op het tiende van Lissewege en Koudekerke ten voordele van de abdij van Sint-

Winoksbergen. In 1250 deed haar schoonmoeder, Mathilde van Wulveringem, hetzelfde.317 Veel 

bronnen vermeldden de consensus van de echtgenote wanneer de man rechtshandelingen, zoals een 

schenking of verkoop, trof in relatie tot haar doarium. Haar man was namelijk beperkt in zijn macht en 

kon sommige handelingen slechts stellen met toestemming van zijn vrouw. Ondanks het feit dat het 

leen afgestaan werd, behield zij haar doarium erop. Dus, bij de dood van haar echtgenoot had ze nog 

steeds recht op de helft van de inkomsten van dat leen. Om de verkoop van een leen vlotter te laten 

verlopen en aantrekkelijker te maken voor de koper, kon een vrouw afstand doen van haar rechten op 

de grond. 318 Hadewidis maakte in een eigen oorkonde bekend dat ze afstand deed van haar rechten 

op de grond van Flesquières, die ze samen met haar echtgenoot datzelfde jaar had verkocht.319 Bij een 

verkoop of schenking kon ze ook een ander gebied of goed als compensatie krijgen. Yolanda van Coucy-

le-Château-Auffrique, zag af van het deel van de rechtspraak te Helkijn dat ze hield van de Doornikse 

bisschop en verkocht werd door haar man Arnold van Mortagne, burggraaf van Doornik. De 

verkoopsom was voldoende om haar verlies te compenseren.320 Hugo III, burggraaf van Gent verkocht 

uit necessitum zijn leen- en erfbezit in het bos “del Waut”. Aangezien zijn wederhelft Maria van Gavere 

douariumrechten daarop had, kreeg ze van hem zijn grond te Diéval. 321 

Eenmaal een vrouw weduwe was, kon ze de handelingen die haar man stelde met betrekking tot haar 

goederen betwisten. Een akkoord dat ze niet had goedgekeurd kon op die manier ongedaan worden 

gemaakt, of ze kon voor haar verlies vergoed worden.322 Mabilia van Bailleul, weduwe van Adam van 

Walincourt, vaardigde een oorkonde uit waarin ze stelde dat Adam haar tiende dat toebehoorde aan 

het Sint-Donaaskapittel van Brugge, tegen haar wil had overgedragen aan het kapittel van Walincourt. 

Ze vaardigde de oorkonde uit om die transactie ongedaan te maken.323 

                                                             

315 Heirbaut, Over lenen en families, 120-4. 
316 DiBe 32178, 33325 en 35516. 
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Het doarium van de vrouw kon ook niet zomaar afgenomen worden door de erfgenaam. In november 

1222, kort na de dood van haar echtgenoot Arnold II, graaf van Guines ontstond een geschil tussen 

Beatrice van Broekburg en haar zoon Boudewijn III, die inmiddels castellanus van Broekburg was, over 

haar weduwgoed, waaronder ook de terre van Bonham viel, waarop ze later haar eigen 

cisterciënzerinnenabdij zou stichten (zie infra). Uiteindelijk zou het dispuut opgelost worden via 

externe arbitrage.324 Beatrice zou zich laten vertegenwoordigen door de burggraaf van Sint-Omaars, 

Willem V. 

“quod pro pace inter me et Balduinum filium meum componenda compromisi in 
castellanum Sancti Audomari: et Balduinus filius meus similiter compromisit in 
Willelmum de Fiennes. […] Et isti tres auditis omnibus querelis utriusque partis, 
inquirent bona fide ius meum, et ius Balduini filii mei secundum omnia alia erramenta 
per totam terram domini Ludovici quantum durat, Trunco Berengarii usque ad mare 
per versus Flandriam.”325 

Betwistingen van erfrechten lijken bovendien wel vaker voor te komen. In 1228 maakte de graaf van 

Champagne een overeenkomst bekend tussen zijn vazal Elizabeth le Braibant, burggravin van Arras en 

Jacques de Remigniacum in verband met de erfenis nagelaten door Milon le Braibant. We beschikken 

helaas niet over de tekst van het document.326 

Het was eveneens mogelijk voor een vrouw om van heerlijke rechten op domeinen te genieten. Het is 

echter niet altijd makkelijk om dat te bewijzen. De titel dominus was slechts een eretitel en werd dus 

niet verleend aan een individu.327 Een domina kon dus een vrouw zijn van een heer of zelf als 

erfgename een heerlijkheid bezitten. Voor enkele vrouwen kunnen we met enige voorzichtigheid 

stellen dat ze eigenaressen waren van zulk goed, namelijk Marie van Henegouwen als domina van 

Spiere; Agnes van Ieper, als domina van Fenain; Elizabeth van Cysoing en Elizabeth van Kortrijk, als 

dominae van Nevele; Elizabeth van Wallers, als domina van Wallers en Ida van Avesnes, als domina 

van Prisches.328  

Daarentegen zijn er burggravinnen voor wie hun rechten zeer duidelijk waren, aangezien ze hun eigen 

vazallen hadden. Margareta van Bailleul, domina van Bevelare, was leenvrouw voor een tiende te 

Beselare en één tiende te Zonnebeke: 

“totam decimam ultra Hulam riuulum in confinio parrochiarum de Beuveselare et de 
Morcelide iacentem, quam de me tenebant in feodum”329 

“totam decimam in parrochia de Beueselare iacentem, quam de me tenebant in 

                                                             

324 Erin Jordan, “Female founders: exercising authority in thirteenth-century Flanders and Hainaut,” Church 
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feodum”330 

Ook van Beatrice van Sint-Omaars werd een tiend gehouden.331 Mabilia van bailleul oorkondigde na 

de bevestiging van een donatie van Jan van Baisieux een lijst uit met haar aanwezige vazallen bij die 

schenking.332 Veel burggravinnen beschikten dus over bepaalde inkomsten in natura, renten en ook 

onroerende goederen. Hoewel we niet altijd geïnformeerd zijn over het beheer daarvan. 

2.2.2 Invloed op anderen 

Voor enkele Vlaamse burggravinnen blijkt hun macht verder te reiken dan invloed over hun 

echtgenoot. De uitbouw van een sociaal netwerk en goede relatie met de leenheer kon namelijk 

positieve gevolgen hebben voor hun potestas. Twee oorkonden getuigen van een interactie tussen 

twee burggravinnen en Filips van de Elzas, de graaf van Vlaanderen, in het voordeel van die eersten. 

In 1160 maakte de Vlaamse graaf bekend dat hij Emma, de vrouw van een zekere dokter Madalgarius, 

en haar nageslacht had vrijgelaten op vraag van Beatrice van Aalst, vrouw van de Broekburgse 

burggraaf. 

“Emmam uxorem Malgeri medici et universam eius posteritatem capitali debito 
nobis obligatam rogatu Beatricis castellane Broburgensis manumitto et a capitali 
debito et omni huiusmodi subiectione emancipatam in perpetuum liberam dimitto et 
quicquid in ea vel eius posteritate hucusque habui iuris predicte castellane dono. 
Castellana vero Emmam prefatam et omne ius a nobis sibi donatum sancte Marie 
Broburgensi in perpetuum donat"333 

Uit het fragment kunnen we afleiden dat Emma toevertrouwd werd aan Beatrice zelf, die haar 

vervolgens gaf aan de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Broekburg. Waarom Beatrice dit verzoek deed, is 

onduidelijk, evenals haar keuze voor de specifieke abdij en haar relatie ten opzichte van Emma. Wel 

bewijst de oorkonde dat haar verzoek aan de graaf verwezenlijkt werd. Daarnaast ontving Margareta 

van Guines van dezelfde graaf in 1187 een geheel aan goederen dat Filips had gekocht van Arnoud van 

Dunc en zijn broer Lambekinus in de parochie van Moorsele, nabij de stad Kortrijk.334  

“wij tvorseide goed hebbende vrij ende gheheel in onsen handen, hebben al dat goet 
vrij ende gheheel ghegheven onser gheminder Margriete casteleyneghe van 

                                                             

330 DiBe 27001. 
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332 DiBe 31917; Laurent Dailliez, Les Templiers en Flandre, Hainaut, Brabant, Liège et Luxembourg (Nice: Alpes-
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Cuertrike in wasdom335 van eene leene dat soe van ons hilt, willenierende ende 
consenterende hiertoe doende haren man Rogier den castelein ende alle zijne 
kinderen ende Zeghere van Ghendt dat die vorseide Margriete van dien goede 
vorseid sal moghen ende mach doen haren vrijen wille.”336 

De oorkonde leert ons dat Margareta reeds een leen hield van de Vlaamse graaf. Het nieuwe goed dat 

ze van hem kreeg, diende als vergroting van dat leen en bijgevolg haar autoriteit. We weten niet 

waarom Margareta deze bezittingen verkreeg.337 Misschien ging het over gebieden in nabijheid van 

het leen dat ze reeds bezat. Vermeldenswaardig is dat Margareta zelfstandig dit goed mocht beheren, 

waarvoor toestemming werd gegeven door haar echtgenoot en nabestaande. Eveneens werd 

goedkeuring gegeven door Zeger van Gent, de schoonzoon van Roger I van Kortrijk, die – zoals eerder 

aangehaald – getrouwd was met zijn dochter Petronella.338 Aangezien om Zegers consensus werd 

gevraagd, had die eveneens rechten op het betrokken goed, waarschijnlijk de iure uxore. Ook Filips 

van de Elzas’ zus, Gertrude van Vlaanderen, voormalige echtgenote van de burggraaf van Kamerijk, 

maakte gebruik van de relatie met haar broer om in totaal dertien religieuze schenkingen die ze deed, 

te ratificeren. Dat de graaf van Vlaanderen dat op Gertrudes vraag deed, blijkt overduidelijk uit de 

volgende zegswijze die in elke van zijn oorkondes voorkwam: 

“ad peticionem et devotionem karissime sororis mee Gertrudis quondam 
Morianensis comitisse”339 

In tegenstelling tot deze oorkonden die van een goede relatie getuigen tussen burggravin en graaf, kon 

een slechte verstandhouding tot ongunstige resultaten leiden. Marie van Mortagne, burggravin van 

Doornik, raakte als speelbal verwikkeld in een conflict tussen de graaf van Vlaanderen en zijn leenheer, 

de Franse koning, die beiden interesse leken te hebben voor de bezittingen van deze vrouw. Ze was 

namelijk eigenares van Doornik en Mortagne, één van de pairschappen van het graafschap 

Vlaanderen. Ook het castrum in dat laatste bezit was belangrijk voor de verdediging van het 

graafschap.340 Marie raakte al op jonge leeftijd nauw verbonden met het grafelijke hof, omdat graaf 

Gwijde van Dampierre haar had uitgekozen als huwelijkskandidaat voor zijn zoon Gwijde van Namen, 

uit zijn tweede huwelijk met Isabella van Luxemburg. Wellicht als een manier om de aanzienlijke 

Doornikse burggravenfamilie aan zich te binden. Een oorkonde van februari 1295 wijst er namelijk op 

dat de Doornikse burggraaf nog niet volledig gefeodaliseerd was. Het document stelt dat Jan, vader 
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van Marie en voormalige burggraaf van Doornik, zijn belofte om zijn allodia aan de graaf toe te 

vertrouwen, om ze vervolgens terug in leen te nemen, niet was nagekomen.341  Eveneens 

ondersteunend bewijs voor de motieven van de graaf is dat het verlovingscontract tussen Marie en 

Gwijde van 1291 stelde dat de Vlaamse graaf de voogdij verkreeg over Marie en zou instaan voor het 

beheer van haar bezittingen.342 Vier jaar nadien werden de plannen geannuleerd als gevolg van 

inmenging van koning Filips de Schone. Dit lijkt inderdaad aannemelijk, aangezien de Franse koning in 

oktober 1297 zelf een eigen huwelijkskandidaat naar voren schoof.343 Op deze manier raakte Marie 

verwikkeld in een conflict tussen de Vlaamse graaf en diens leenheer, de Franse koning. In februari 

1297 vaardigde Gwijde van Dampierre de volgende oorkonde uit: 

“Nous Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur […] ke nous, pour le seurtei de 
nous et de nostre terre de Flandres, mettons et avons mis noste liu nostre chier et 
ameit fil Robert, segneur de Béthune et de Tenremonde, pour lui saisir pour nous et 
en nostre non de le ville et dou chastel de Mortagne. Si mandons et commandons à 
tous nos hommes de fief, chevaliers, escuiers, bourgois et tous autres, ke en ce cas 
il li soient obéissant ensi comme à nous meismes se nous estiens présens;"344 

Hierin geeft de graaf zijn zoon Robert van Bethune de toestemming om Mortagne in te palmen, 

inclusief het kasteel, dat eigendom was van de burggraven van Doornik, om de ‘seurtei’ van het 

graafschap te verzekeren. Hij droeg eveneens de bewoners te Mortagne, de stedelingen, ridders, 

leenmannen, enzovoort expliciet op om Robert te gehoorzamen. Het is niet geweten hoe lang deze 

‘bezetting’ heeft geduurd. Zij kan niet anders dan gevolgen hebben gehad voor Marie, die hierdoor 

een deel van haar auctoritas verloor. Bovendien verslechterde haar relatie met de Franse koning 

eveneens. Hoewel ze in 1297 van de Franse koning haar echtgenoot zelf mocht kiezen – zolang die 

maar niet een vijand van het koninkrijk was – trouwde ze uiteindelijk met Jan van Brabant, door de 

koning zelf als kandidaat naar voren geschoven. Nadat Jan stierf in 1302, kreeg Marie te maken met 

een bedrieger die zich uitgaf voor haar echtgenoot en gesteund werd door de Franse koning. Vlak na 

haar dood in 1312 nam de Franse koning Mortagne in beslag.345 

2.2.3 Memoria en religieuze patronage 

Zoals andere aristocratische vrouwen, waren ook burggravinnen weldoeners van monastieke 

instellingen. Het kwam reeds eerder ter sprake dat het grootste deel van het bronnencorpus uit 

schenkingsoorkonden bestaat, gericht aan abdijen, kloosters, enzovoort. In de middeleeuwen was 

men ervan overtuigd dat de daden die een individu stelde op aarde een impact hadden in het 

hiernamaals. Daarom was religieuze patronage ook zo belangrijk en populair.346 Een belangrijke factor 
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van deze praktijk was uiteraard bezit. Beschikken over genoeg eigendom en voldoende goederen 

maakte het immers mogelijk een deel ervan weg te schenken aan religieuze instellingen. We haalden 

reeds aan dat vooral het weduwschap een vergroting van de machtsuitbouw van aristocratische 

vrouwen kon teweegbrengen, aangezien ze op dat moment veel vrijer konden beschikken over hun 

eigendom. Tijdens het huwelijk was het doorgaans de echtgenoot die dat voor haar deed. Hierbij rijst 

de vraag op of we voor deze casus inderdaad zien of weduwen meer religieuze schenkingen maakten 

of niet.  

Van het totale bronnencorpus zijn er 27 oorkonden die schenkingen bevatten als verzoeken voor het 

zielenheil van een familielid. De voortdurende herinnering (memoria) van familieleden, die al dan niet 

reeds overleden waren, en het verzekeren van de eigen herinnering vormde een belangrijke 

component van de middeleeuwse religieuze beleving. Via verschillende soorten patronage hielden 

vrouwen het familiaal geheugen mee in stand en droegen ze bij tot de conservatie van kennis van het 

verleden.347 We zien dat veel vrouwen oorkonden uitvaardigden met de verering van hun voorouders 

en familie als doel. Mabilia, op dat moment vermoedelijk burggravin van Ieper en Bailleul, verleende 

aan de Onze-Lieve-Vrouw-abdij van Mesen een jaarlijkse rente van twintig schellingen in ruil voor het 

zielenheil van haar vader en moeder, en de vergeving van haar eigen zonden.348 Sommige oorkonden 

elaboreren ook welke memoriadienst ze verwachtten in ruil voor hun schenking. Mathilde van 

Houdain, schonk vermoedelijk als weduwe van de burggraaf van Broekburg, haar vijver te Lapugnoy in 

ruil voor een dagelijkse misviering voor haar en haar voorouders.349 Daarnaast was het verzoek voor 

de viering van een verjaardag eveneens populair. Marie van Mortagne gaf toestemming aan de kerk 

van het kasteel van Mortagne om een rente van tien pond parisis te verwerven in de seigneurie 

Mortagne voor de verjaardag van haar tante: 

“pour faire le anniversaire de noble dame, me très chière antain, medame 
Pentecouste de Durbuis.”350 

Clementia van Beaumont schonk met haar echtgenoot een grond aan de abdij van Affligem in ruil voor 

zielenheil voor hun voorouders en de viering van hun eigen verjaardagen en die van hun zoon, die 

eeuwig moest blijven voorduren. Ze vermeldden dat na hun overlijden de verjaardagen opgenomen 

moesten worden in de kalender van de monniken. 

“ob remedium anime mee et animarum omnium tam predecessorum quam 
successorum meorum […] ut anniversarium meum et filii mei Walteri in iam dicta 
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Haffligeniensi ecclesia fiat perpetuo et post nostrum decessum fratres ipsius loci 
nostra nomina suo kalendario debeant annotare.”351 

We zien dat burggravinnen verschillende soorten giften deden aan abdijen, zoals de verlening van 

jaarlijkse rente, inkomsten uit een bepaald bezit, tot de schenking van onroerende goederen zoals 

terrae, weiden en vijvers. Eén enkele burggravin schonk zelfs met haar echtgenoot en zus een lijfeigene 

(mancipia) en haar kinderen aan de Sint-Pietersabdij van Gent.352 Enkele van hen maakten schenkingen 

voor de armen en zieken, zoals bijvoorbeeld Elizabeth van Hesdin die met haar echtgenoot en dochter 

het teragium op een grond aan het leprozenhuis van Saint-Ladre gaf.353  

De overgrote meerderheid van de schenkingen door vrouwen van burggraven werden tijdens het 

huwelijk gemaakt samen met hun echtgenoot.354 Religieuze patronage was immers geen monopolie 

van de vrouw. Bij gemeenschappelijke schenkingen weten we echter niet wie de eigenlijke 

initatiefnemer was. Was het de vrouw die haar man beïnvloed had, of andersom? Bij veel vrouwen 

ving de eigen oorkondingsactiviteit pas aan tijdens hun weduwschap en zien we dat de 

rechtshandelingen die ze vanaf dan stelden bijna allemaal gericht waren aan de monastieke wereld. 

Tijdens hun huwelijk droegen vrouwen van burggraven zeer uitzonderlijk zelf goederen over ten 

behoeve van religieuzen. Zo maakte Elizabeth van Cysoing in 1185 als castellana een schenking aan de 

kasteelkapel van Brugge en verleende in 1195 als domina van Nesle een rente aan de abdij van 

Zonnebeke.355 Haar echtgenoot Jan I van Nesle, burggraaf van Brugge, lijkt tijdens die periode nog in 

leven te zijn. Ook in het opkomende hertogdom Brabant, was Gilla, vrouw van Brusselse burggraaf 

Franco I, in staat om twee schenkingen te verrichten aan twee Premonstratenzerabdijen, die van Park 

en Bonne-Espérance.356 

Historiografen stelden aanvankelijk dat vooral vrouwen beschermers werden van abdijen en kloosters, 

waardoor volgens Erin Jordan de mogelijke politieke gevolgen van hun schenkingen en interacties met 

de monastieke wereld onderschat werden. Aangezien dit soort schenkingen, hoewel ze 

privéhandelingen lijken, in de middeleeuwen ook een publieke dimensie hadden, konden vrouwen zich 

op deze manier positioneren op lokaal politiek niveau.357 Met welke beweegredenen de vrouwen in 

dit onderzoek precies schenkingen maakten, blijft eerder onduidelijk. Bij enkele vrouwen kunnen we 

vermoeden dat ze eerder vanuit een devote motivatie hun goederen overmaakten. Gertrude van 

Vlaanderen, zus van Filips van de Elzas, maakte enkele jaren na haar scheiding met Hugo van Oisy, de 

burggraaf van Kamerijk, in één keer veertien schenkingen aan zowel vrouwen- als mannenabdijen.358 

Filips had net voor zijn vertrek naar het Heilig Land Gertrudes erfdeel geregeld. Zij koos er echter voor 

om afstand te doen van haar erfenis, die te laten verdelen onder verschillende monastieke instellingen 

en vervolgens zelf toe te treden tot het kloosterleven. De oorkondiging van deze donaties werd 
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beoorkondigd door de graaf zelf en vermelden allemaal het verzoek (petitio) van Gertrude.  

“ad instantiam precum karissime sororis mee Gertrudis quondam Morianensis 
comitisse pie ipsius devotioni placido occurrens assensu pro animabus nostris et 
antecessorum nostrorum volui, dedi, approbavi et presentium confirmavi testimonio 
elemosinam subscriptam quam pluribus religiosorum locis divisit et assignavit 
perpetuo tenendam ex redditibus sibi assignatis ad vivendum, sicut a meis ita et a 
suis progenitoribus hereditario iure ad nos pervenientibus.”359 

Aangezien acht van de veertien schenkingen gericht waren aan monialen, waaronder het 

benedictinessenklooster te Mesen, waar ze zich uiteindelijk zou terugtrekken, kunnen we aannemen 

dat Gertrude wel degelijk zelf de begunstigde instellingen had uitgekozen.360 Dat ze belang hechtte 

aan vroomheid blijkt ook uit andere schenkingen die ze maakte zonder haar broer. In 1187 keurde 

paus Urbanus III donaties goed die Gertrude maakte aan voorgenoemde abdij en enkele kerken.361 

Ook lijkt haar intrede niet ongewoon, aangezien haar huwelijken tot tweemaal toe ontbonden werden 

en daarbij kinderloos waren gebleven. Langs de andere kant betekende Gertrudes petitio voor de 

Vlaamse graaf een middel om veel religieuze giften te doen voor hij op kruistocht vertrok. Bovendien 

was Gertrude niet de enige ex-burggravin die na het overlijden van haar echtgenoot een religieuze 

vrouw werd. Margareta van Brienne zou na het overlijden van haar man, de burggraaf van Diksmuide, 

kort na 1272 toetreden tot de cisterciënzerinnenabdij van Flines, gesticht in 1234 door Margareta van 

Constantinopel.362 Een tweede voorbeeld handelt over het testament van Elizabeth van Wallers, 

burggravin van Diksmuide, dat in 1240 werd uitgevoerd door Margareta van Dampierre. Margareta 

verkreeg als uitvoerster van de wilsbeschikking Elizabeths bezit rechtstreeks in haar handen.363 

“quod karissima nostra nobilis mulier Isabella, bone memorie quondam uxor domini 
Theodorici de Beuerne, castellani de Dickemue, in testamento suo quadringentas 
libras nostre ordinationi commisit, de quibus, in hoc suam voluntatem sequentes, 
taliter duximus ordinandum: videlicet ut monasterium monialium de loco beate 
Marie in Bosco in Wasia et monasterium monialium de Porto beate Marie 
Gandensis”364 

We zien dat Margareta oorkondigt dat Elizabeth haar vierhonderd pond had nagelaten, om ze voor 

haar over te maken aan een aantal religieuze vrouwengemeenschappen en hun chapellenies 

                                                             

359 DiBe 3015. 
360 Frédéric Auguste Ferdinand de Reiffenberg, Coup d’œil sur les relations qui ont existé jadis entre la Belgique 

et la Savoie: sur le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane (Brussel: Academie Royale de Bruxelles, 

1840), 6. 
361 DiBe 3262 en 3263. 
362 Edouard Hautcoeur, Histoire de l'Abbaye de Flines (Parijs: Dumoulin, 1874), 59-60; Jordan, Women, power 

and religious patronage, 63. 
363 Het was bijzonder voor een vrouw om uitvoerster van een testament te zijn, omdat ze niet bekwaam genog 

werden geacht door de heersende wetten en gebruiken, zie Linda Guzzetti, “Wills,” in Women and gender in 
medieval Europe: an encyclopedia, ed. Margaret Schaus (New York: Routledge, 2006), 837-9. 

364 DiBe 25529, en zie ook 27131. 
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(hospitalis). Dit is zeker niet verwonderlijk, aangezien dertiende-eeuwse testamenten in feite een 

religieus karakter hadden en dus vaak liefdadigheid en vrome giften bevatten.365 We kunnen bijgevolg 

aannemen dat deze actie eerder uit een devotionele intentie voortvloeide en niet bedoeld was om 

Elizabeths prestige te vergroten.  

Een burggravin kon eveneens via de verlening van vrijstellingen op bepaalde heffingen een monastieke 

instelling steunen. Elizabeth van Wallers, weduwe-burggravin van Diksmuide, keurde samen met 

Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, de schenking goed van Elizabeth, 

weduwe van Boudewijn van Steenvoorde, aan de abdis van Marquette-lez-Lille. De schenking was 

bedoeld voor de stichting van een vrouwenklooster van de orde van Cîteaux, het latere klooster van 

Hemelsdale. Elizabeth hield de grond die ze wou schenken in leen van Diederik IV, erfgenaam van 

Diksmuide, waarvoor Elizabeth van Wallers als voogd optrad. Die laatste verloste daarom samen met 

de gravin, haar hogere leenvrouw, de grond van alle feodale verplichtingen.366 

 “Nos comitissa et ego Elizabeth quitationem huiusmodi et concessionem plene 
laudans, promittimus quod hec omnia prout in presenti pagina sunt expressa, 
faciemus sepedictum Therricum seruare, tenere firmiter et laudare, cum etatem 
debitam ad hoc faciendum eum contigerit attigisse.”367 

Tijdens de dertiende eeuw werden er veel abdijen en kloosters opgericht door graven en gravinnen, 

maar we hebben eveneens bewijs dat ook burggravinnen stichtingen deden.368 Sofie van Altena richtte 

vermoedelijk samen met haar tweede echtgenoot Leo I, burggraaf van Brussel, het klooster van de 

Dames Blanches te Brussel op. Volgens Pia Coenegracht is het denkbaar dat de schenking door Sofie 

en Leo van een huis, een hof en een jaarlijkse inkomst in 1236 aan een penitentium sororum de zusters 

de mogelijkheid gaf om zich te vestigen. Helemaal zeker zijn we echter niet, omdat de plaats van het 

geschonken goed onbekend is.369 Voor het graafschap Vlaanderen vinden we twee stichtingen terug. 

Beatrice, burggravin van Broekburg, stichtte in 1223 op een stuk land met een molen, die deel 

uitmaakten van haar bruidschat, de cisterciënzerinnenabdij van Bonhem.370 Reeds vanaf haar 

weduwschap had deze vrouw een groot aantal religieuze giften gemaakt aan abdijen van verschillende 

orden.371 Haar dochter Beatrice, die reeds een religieuze was in de abdij van Broekburg, zou uiteindelijk 

                                                             

365 Philippe Godding, “La pratique testamentaire en Flandre au 13e siècle,” Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 
58 (1990): 295-6; Zie ook Ellen Kittell, “Testaments of two cities: a comparative analysis of the wills of medieval 

Genoa and Douai,” European Review of History 5, nr. 1 (1998): 47-82. 
366 DiBe 31330: “quam dicta Elizabeth tenebat de ipso Therrico in feodum et predicta Elizabeth matre sua”; 

Jordan, “Female founders exercising authority,” 550. 
367 DiBe 31330. 
368 Jordan, Women, power and religious patronage, 61. 
369 Pia Coenegracht, “Ontstaan van de Brabantse witte vrouwen en hun overgang naar de orde van St.-Victor,” 

Ons geestelijk erf 34 (1960): 56-7 en 81: “quod ego Leonius, castellanus Bruxellensis, et Sophia, uxor nostra, ad 
honorem omnipotentis Dei, beate Marie Magdalene et omnium simul sanctorum, producti affectu pro memoria 
nostra per totum ordinem penitentium sororum habenda, curtem quandam cum domo annuatim III solidos et 
II capones persolventem domui predictarum sororum in Bruxella, libere donavimus et absolute possessionem 
ipsis concedentes corporalem cum traditione proprietatis.” 

370 DiBe 17105 
371 DiBe 16561, 25442, 25522, 31386, 16870. 
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de abdis worden van haar moeders stichting. Beatrice zou slechts voor een korte tijd genoten hebben 

van haar abdij, aangezien ze reeds in 1224 overleed. Ze werd echter begraven in de abdij van 

Broekburg, volgens Berings omdat de abdijkerk van Bonhem nog onder constructie was.372  

Een tweede voorbeeld vinden we bij Margareta van Guînes die in 1214 op haar eigendom te Moorsele, 

dat ze 27 jaar eerder had verworven van de graaf van Vlaanderen, de cisterciënzerinnenabdij van 

Guldenberg stichtte. Het bronnenmateriaal voor deze abdij is echter zeer schaars. Hoewel Margareta 

sinds 1190 weduwe was en niet meer hertrouwde, was ze zelf nooit ingetreden. Ze werd er wel 

begraven. Na haar dood werd de abdij verplaatst naar Wevelgem. Jordan stelt dat de oprichting van 

deze abdij opmerkelijk is, omdat haar familie reeds langere tijd een andere abdij steunde.373 We 

kunnen een aantal overeenkomsten bemerken tussen Beatrice en Margareta. Niet alleen lijken ze een 

voorkeur te hebben gehad voor de cisterciënzerorde, maar toevalligerwijs waren beide vrouwen ook 

gravin geweest in hun leven. Deze stichtingen getuigen niet enkel van hun vroomheid, maar ook hun 

publieke activiteit en rijkdom. Deze vrouwen beschikten duidelijk over voldoende middelen die ze 

investeerden in deze religieuze projecten, die hen ongetwijfeld en los van hun eigen intentie meer 

aanzien (potestas) moet hebben gegeven. 

Negatieve interacties met de monastieke wereld konden daarentegen een negatieve impact hebben 

op het aanzien van een vrouw. Vóór haar weduwschap en de stichting van haar abdij had Beatrice van 

Broekburg een negatieve aanvaring met de Sint-Bertijnsabdij van Sint-Omaars en de bisschop van 

Terwaan. Die laaste maakte in 1216 het volgende bekend:  

“quod Beatrix, comitissa Gisnensis et castellana de Broburg, coram nobis est 
confessa quod ante aliquot annos, minis et injustis vexationibus, Johannem abbatem 
Sancti Bertini coegerit octoginta libras flandrenses sibi promittere et etiam litteras 
et sigillum ecclesie sue de hoc dare.”374 

Beatrice zou hebben toegegeven dat ze de abt van de Sint-Bertijnsabdij te Sint-Omaars enkele jaren 

terug had afgeperst voor een som geld. Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat hierdoor haar aanzien als 

patrones was beschadigd geraakt. Ze had zich namelijk moeten verantwoorden bij de bisschop zelf. 

Tevens vermeldt het document dat als zij zich niet volgens de regels en wet zou gedragen, ze 

geëxcommuniceerd kon worden, waardoor ze, uitgesloten van de gemeenschap, natuurlijk geen 

schenkingen meer zou kunnen doen.375 

Enkele burggravinnen profileerden zich op nog andere manieren als patronessen. Hadewidis van 

Dowaai, op dat moment weduwe-buggravin van Doornik, stelde zich samen met haar zoon Gilles de 

                                                             

372 G. Berings “Cinq abbayes cisterciennes en Flandre française. Fondation et histoire des premières décennies,” 

Citeaux - Commentarii cistercienses 45 (1994): 81; Jordan, “Female founders exercising authority,” 546-9. 
373 Jordan, “Female founders exercising authority,” 545-6; Ferdinand Van de Putte, “Histoire de l’abbaye de 

Notre-Dame du Mont-d’Or à Wevelghem,” Annales de la Société d’Emulation de Bruges 2 (1844): 185-8. 
374 DiBe 15643. 
375 DiBe 15643: “si dicta comitissa eos super predictis in aliquo gravaret, eam excommunicaremus, quia hoc ipsa 

a nobis requisivit et nos hoc juri consonum esse credimus, cum ea que vi vel metu fiunt, auctoritate canonica et 
legum non sint observanda sed potius irritanda.” 
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Brillon en enkele andere personen borg voor de kapelaan van het kasteel van Vitry tegenover de abt 

van Sint-Aubert omtrent de inkomsten van de chapellenie die toebehoorden aan die laatste.376 Ogiva 

van Phalempin verkreeg van bisschop Balderik van Noyon-Doornik in 1108 de goedkeuring om de abdij 

van Phalempin te herstellen die “eo tempore fere ad nihilum erat redacta.”377 Haar echtgenoot Roger 

I, burggraaf van Lille, die mee op Eerste Kruistocht was vertrokken, was reeds overleden in 1098 bij 

het Beleg van Antiochië. Dat wil zeggen dat ze zelfstandig handelde. Ogiva kreeg het als verwant aan 

de stichters van de Phanopinensi ecclesia voor elkaar dat de Vlaamse graaf Robrecht II de abdij 

vrijstelde van alle ‘wereldlijke macht’.378 

Sommige religieuze patronessen (en patronen) hadden een voorkeur voor een bepaalde orde, een 

(lokale) monastieke instelling of eventueel voor vrouwenkloosters en -gemeenschappen, maar dat was 

niet altijd het geval. Tijdens de centrale middeleeuwen konden deze weldoeners uit een groot aantal 

relgieuze gemeenschappen kiezen. In de dertiende eeuw doken naast de traditionele orden nieuwe 

spelers op in de monastieke wereld, zoals bijvoorbeeld de begijnen, de Franciscanen, enzovoort.379 

Wanneer we kijken naar de oorkonden uitgevaardigd door burggravinnen, en die waar ze zelfstandig 

in optreden als disposant (tabel 1), zien we dat de Benedictijnen (40%) en daarna de Cisterciëners 

(24%) de populairste orden zijn. We zagen reeds dat Gertrude van Vlaanderen een waarneembare 

voorkeur leek te hebben voor vrouwenabdijen. Ook Agnes van Beaumetz-lès-Cambrai, maakte twee 

schenkingen de Notre-Dame de Présabdij van Dowaai, al moeten we haar motivatie wellicht zoeken in 

het feit dat haar dochter, Elizabeth van Dowaai, er abdis was.380 Eenzelfde verklaring valt te zoeken bij 

Beatrice van Sint-Omaars’ schenking aan de abdij van Mesen voor haar zielenheil en het onderhoud 

van haar zus Agnes, abdis van de abdij.381 Voor de andere burggravinnen kunnen we geen specifieke 

voorkeur verifiëren wegens het gebrek aan bronnen over individuele schenkingen. Het was 

daarenboven niet zo dat vrouwenabdijen enkel gesteund werden door lekenvrouwen. Zoals eerder 

aangehaald, weten we bij een gezamelijke donatie niet zomaar wie de eigenlijke initiatiefnemer was.  

  

                                                             

376 Brassart, Histoire du chateau et de la chatellenie de Douai I, nr. 63, 85-7: “Jou Havis, castelaine de Douai […] 
plegoumes et faisoumes no dete de XI livres de paresis pour mon signeur Thieson de Fraisne, enviers mon 
signeur labé de Saint Obiert de Cambrai et enviers le couvent.” 

377 DiBe 7427. 
378 DiBe 7427: “Post hoc vero Dei gratia succurrente, ipsa quoque muliere cum viro suo Rogero Islensi castellano 
suggerente et Roberto comite Flandrensi annuente, ab omni laica potestate liberata et a predecessore nostro 
Radbodo episcopo ab omni debito soluta, sub professione canonica ecclesiasticae libertatis privilegio fuit 
sublimata”; Leuridan, Les châtelains de Lille, 103-4. 
379 Jordan, Women, power and religious patronage, 12.  
380 DiBe 32176, 32178, 33325, 35516. 
381 DiBe 35669. 
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2.2.4 Tussentijdse conclusie 

Samengevat stopte de macht van de burggravinnen niet bij de autoriteit van hun ambt. Materiële 

rijkdom, onder andere in de vorm van terrae, tienden, inkomsten in natura, enzovoort – al dan niet 

verkregen via het doarium of in eigen recht – kon door deze vrouwen gebruikt worden voor de 

uitbreiding van hun potestas. We kunnen uiteraard niet aannemen dat elk individu zulke stappen 

ondernam. We zagen dat de oorkonden amper getuigen van aliënaties van of het gebruik van 

inkomsten uit het doarium op het initiatief van de vrouwen zelf. Vooral schenkingen aan monastieke 

instellingen waren populair. Het merendeel van die vrome giften werd gemaakt samen met hun 

echtgenoot, waardoor we niet weten op wiens suggestie de overdracht werd gesteld. Deze giften 

werden bovendien niet altijd enkel vanuit devote beweegredenen gedaan. Omdat religieuze 

schenkingen zowel tot het publieke als het private domein behoorden, konden zij eveneens het 

prestige van een persoon vergroten.382 Daarnaast zagen we dat sommige burggravinnen invloed 

uitoefenden op anderen en die invloed verspreidden via hun sociaal netwerk.  

                                                             

382 Jordan, Women, power and religious patronage, 12, 60. 
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 Zegelpraktijken 

In dit laatste luik kijken we niet zozeer naar de functie van het zegel als garantie van authenticiteit, 

maar als een weerspiegeling van de sociale identiteit van een persoon – of althans het idee dat die 

persoon had over zijn eigen identiteit, status, prestige enzovoort. De keuzes die een individu maakte 

over de tekst (titulatuur) en de symbolische attributen die weergegeven werden op het zegel, waren 

significant, gezien de beperkte ruimte die er was om zichzelf voor te stellen.383 Brigitte Bedos-Rezak 

stelt dat het zegel ons veel inzicht kan geven over sociale processen en identiteit doorheen de 

middeleeuwen. Ze stelt voor om het object te benaderen als “a medium for several cultural discourses: 
political, familial, individual, and gender”.384 Vooral interessant voor deze casus lijkt me om te 

achterhalen of er discrepanties zijn tussen het beeld van onze subjecten in de oorkonden en hoe ze 

zichzelf presenteren op hun zegel. Om dat te achterhalen is vooral de legende van het zegel belangrijk 

vergelijkingsmateriaal. Daarnaast kijken we ook nog even naar het symbolische aspect van de 

afbeelding of het imago. 

Tot de elfde eeuw was het gebruik van het validatieteken gelimiteerd tot de koning, waarna het 

stelselmatig overgenomen werd door graven, hertogen, bisschoppen, en uiteindelijk de lagere 

niveau’s van de samenleving. De verspreiding van het zegel over de middeleeuwse vrouwelijke 

bevolking, begon eveneens bovenaan de maatschappelijke ladder. De eerste vrouwen met een zegel 

in het Franse koninkrijk waren koninginnen, die tijdens de eerste helft van de twaalfde eeuw het 

validatiekenmerk begonnen te gebruiken, gevolgd vanaf 1150 door aristocratische vrouwen en 

abdissen, om gedurende de tweede helft van de dertiende eeuw een hoogtepunt te bereiken. Vanaf 

1200 vond er namelijk een democratisering van het zegelgebruik plaats, zowel voor mannen als 

vrouwen, met als gevolg dat ook individuen uit steden en lagere echelons de praktijk overnamen.385 

Voor dit onderzoek vonden we voor 21 burggravinnen of vrouwen van burggraven 26 zegels386 (zie 

tabel 2), waarvan 7 dateren van de periode 1150-1199, 11 voor 1200-1249 en 8 voor 1250-1299. 

Hoewel het om een kleine verzameling gaat, lijken die cijfers aan te sluiten bij het toenemend bezit 

van zegels vanaf de dertiende eeuw. 

Elf zegels kunnen we linken aan oorkonden van ons bronnencorpus, zoals eveneens werd aangeduid 

in de voorgenoemde tabel. In acht gevallen zien we dat een zegel bevestigd werd aan een oorkonde 

die samen met de echtgenoot werd uitgevaardigd. Helwidis van Dampierre, echtgenote van Jan I, 

burggraaf van Kamerijk duikt zelfs enkel op als consentiens in de schenking van een stuk bos die Jan 

maakte aan de abdij van Vaucelles.387 Voor twee zegels kunnen we met zekerheid stellen dat ze 

                                                             

383 Bedos-Rezak, When ego was imago, 28-30. 
384 Bedos-Rezak, When ego was imago, 28. 
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de inscriptie bestaat. Bedos-Rezak, When ego was imago, 51. 
387 DiBe 10784. 



 95 

verbonden waren aan zelfstandig uitgevaardigde oorkonden. Margareta van Blois bevestigde in 1194 

als comitissa een schenking door een zekere Adalhelmus van Crèvecoeur van een terra te Vichy.388 Ida 

van Avesnes-sur-Helpe stelde als weduwe van de burggraaf van Sint-Omaars met de toestemming van 

haar zoon Jacob de abdij van Vaucelles vrij van de tonlieu en winagium te Prisches in 1199. We kunnen 

eveneens vermoeden dat Jacob de oorkonde mee bezegelde, vanwege de vermelding “presenti pagine 
inscriptum sigilli nostri appensione feci roboratum.”389 Als laatste hechte Helwidis van Brussel, 

weduwe van burggraaf Godfried van Brussel, haar zegel aan de oorkonde uit 1216 waarin haar 

stichting van een kapelanie te Braine-l'Alleud werd goedgekeurd. Hoewel de dispositio oorkonde 

indiceert dat Helwidis op eigen intiatief handelde, bevat de corroboratio “et sigilli Leonii Bruxellensis 
castellani, et sigilli Heluidis eiusdem Leonii genetricis appensione.”390 De ‘Leo’ die de oorkonde mee 

bezegelde, is vermoedelijk haar zoon Leo I, die op dat moment net burggraaf was geworden nadat zijn 

vader het jaar ervoor overleden was. Deze schaarse voorbeelden lijken te suggereren dat het voor 

burggravinnen moeilijk was om oorkonden alleen te bezegelen. Dit stemt grotendeels overeen met de 

bevindingen van Brigitte Bedos-Rezak, dat adellijke vrouwen aanvankelijk een grotere 

onafhankelijkheid bezaten in de bezegeling van eigen documenten, maar dat er in de dertiende eeuw 

een verschuiving plaatsvond en vrouwelijke zegels – die van ongetrouwde vrouwen en weduwen 

uitgezonderd – steeds vergezeld werden van het zegel van een mannelijk familielid, zoals een 

echtgenoot, zoon of vader.391 

Wanner we kijken naar het linguïstische en meest gepersonaliseerde aspect van het zegel, namelijk de 

inscriptie, zien we dat op achttien zegels de titel castellana prijkt. We kunnen de inscriptiones 

bovendien in een aantal categorieën indelen. Ten eerste ontwaren we inscripties die enkel bestaan uit 

een nomen, zonder extra titulatuur, zoals we kunnen zien bij Beatrice van Houdin, Elizabeth van 

Wallers en Mabilia van Bailleul. Op het moment wanneer deze zegels werden gebruikt, hield geen van 

hen de titulatuur castellana.392 De meest voorkomende categorie van inscripties omvat een 

combinatie opgebouwd uit een nomen, de titulatuur castellana en een locus. Dit komt voor bij wel 

zestien zegels, met twee afwijkingen, namelijk de intitulatio op het zegel van Mathilde van Brussel die 

haar eigennaam mist en een zegel van Margareta van Blois waarop vicecomitissa staat in plaats van 

castellana. We constateerden reeds dat Margareta niet enkel kortstondig burggravin van Kamerijk 

was, maar ook van Meaux, waar er kennelijk een voorkeur was voor de betiteling van de burggraaf als 

‘vicecomes’. Een variant hierop vertoont een dubbele titulatuur van het individu als ‘castellana’ en 

‘domina’. Mathilde van Houdain profileert zich als domina van Houdain en burggravin van Broekburg. 

Yolanda van Coucy-le-Château-Auffrique, als domina van Mauritania, naast haar titel ‘burggravin van 

Doornik’. Een derde soort is een samenstelling van de naam en ‘dominus’, wat we op vier zegels zien.393 

Als laatste is er nog één grafelijk zegel, namelijk dat van Margareta van Blois als gravin van Bourgondië. 

                                                             

388 DiBe 10775. 
389 DiBe 10787. 
390 DiBe 15617; Het is opmerkelijk dat het woord ‘genetrix’ wordt gebruikt, dat zowel ‘moeder’ als ‘vrouwelijke 
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391 Bedos-Rezak, “Women, seals, and power in medieval France,” 66-71. 
392 Beatrice van Houdin heeft nooit de titel gedragen. Elizabeth van Wallers en Mabiilia van Bailleul zouden in 

oorkonden van latere datum dat wel doen, maar voor die documenten beschikken we niet over zegels.  
393 Zie de zegels van Helwidis van Dampierre (2x), Johanna van Wasquehal en Margareta van Blois 
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Na een vergelijking van de inscriptiones met het bronnencorpus merken we voor drie vrouwen een 

afwijking tussen de manier waarop ze zich voorstellen op hun zegel en hoe ze in de oorkonden betiteld 

werden. Hoewel Ada van La-Ferté-Ancoul, vrouw van Simon van Oisy, burggraaf van Kamerijk, in de 

acht oorkonden uit het corpus altijd als ‘uxor’ wordt aangewezen en nooit in eigen recht een oorkonde 

opstelde, vertelt haar zegel een tegenovergesteld verhaal. Ada’s inscriptio ziet er namelijk als volgt uit: 

“† SIGILLUM� ADE � CAMERA[CENSIS] [CAST]ELLANE”.394 Identieke situaties doen zich voor bij nog drie 

andere vrouwen uit het graafschap Vlaanderen. Bij de bevestiging van een donatie van een jaarlijkse 

rente aan de abdij van Vaucelles met Egidius I, burggraaf van Bapaume, wordt zijn vrouw Agnes van 

Coucy-le-Château-Auffrique vermeldt als “Agnes uxor mea”.395 Agnes’ zegel dat verbonden was aan 

deze oorkonde karakteriseert haar echter als burggravin van Bapaume: “† SIGILL(UM) ANGNETIS 
CAS[TELL]ANE DE BAPAUMES”.396 Hetzelfde geldt voor Yolanda van Coucy-le-Château-Auffrique en 

Mathilde van Houdain. Waarom profileerden deze vrouwen zich als burggravin? Geen enkele van hen 

blijkt ooit bevoegd te zijn geweest om de titel te dragen. Geen enkele van deze vrouwen was zelf 

erfgename van het officium. We kunnen dus niet stellen dat deze vrouwen een poging ondernamen 

om zich een geërfde titel opnieuw toe te eigenen, die ze eerder verloren hadden door hun huwelijk. 

Misschien moet eerder een verklaring worden gezocht bij de democratisering van het zegel. De laatste 

drie zegels dateren namelijk van de dertiende eeuw, wanneer deze praktijk erg populair werd. 

Misschien probeerden deze vrouwen zich op deze manier te onderscheiden van zegelaars met een 

lagere status. In ieder geval had de keuze voor de titulatuur geen gevolgen voor de macht van de 

‘burggravin’, aangezien enkel het zegel van een man een publieke dimensie had en dat van de vrouw 

slechts voor persoonlijk gebruik diende.397  

Tot slot gaan we nog kort in op de plastische dimensie van het zegel, het imago. Dit deel van het zegel 

was eerder stereotiep en geeft een representatie weer van een bepaalde sociale categorie waarmee 

een persoon zich identificeerde. In tegenstelling tot de inscriptio zegt het niets over individuele 

kenmerken.398 Als we kijken naar de figuren afgebeeld op het zegel, is de staande vrouw in jurk met 

vlechten of een hoofddeksel alomtegenwoordig. Deze beeltenis die op 23 van de 26 zegels voorkomt, 

was de gebruikelijke manier waarop een edele vrouw zich afbeeldde.399 Het enige zegel dat een 

zittende vrouw toont, is er een van Helwide van Dampierre. We vonden voor haar twee zegels terug 

in Demay, die bijna identitieke inscripties bevatten. Hoewel beide zegels haar als domina van 

Montmirail afschilderen, vertoont het oudste van 1198 een staande vrouw in jurk en met gevlecht 

haar, en vinden we haar op het nieuwere zegel van 1215 als zittend.400 Dit was zeer ongewoon 

aangezien deze iconografie bij vrouwen voornamelijk geassocieerd werd met koninginnen.401 De 

gebruikelijke vorm van het vrouwelijk zegel was spitsovaal, wat ook overenkomt met deze 

verzameling: slechts één van de 26 zegels is rondvormig.402 Dit rondvormige zegel was het jachtzegel 

                                                             

394 Demay, Inventaire des sceaux de la Flandre II, nr. 5503, 73. 
395 DiBe 33121. 
396 Demay, Inventaire des sceaux de la Flandre II, nr. 5485, 70. 
397 Bedos-Rezak, “Women, seals, and power in medieval France,” 66. 
398 Bedos-Rezak, When ego was imago, 28-29. 
399 Johns, Noblewomen, aristocracy and power, 128; Bedos-Rezak, “Women, seals, and power in medieval 

France,” 75. 
400 Demay, Inventaire des sceaux de la Flandre II, nr. 5510 en 5511, 73. 
401 Marie Grégoire, Héraldique des femmes en France. Archéologie et histoire (Québec: Editions JFD, 2017), 60. 
402 Johns, Noblewomen, aristocracy and power, 127. 
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van Oda van Champlitte en eveneens haar oudste overgeleverde zegel (1231). Het toont een 

gehandschoende vrouw op een paard, in een jurk, met een mantel en een hoofddeksel, en een vogel 

op haar vuist. Oda’s tweede zegel van 1242 is qua iconografie op het imago veel simplistischer. Op 

datzelfde moment zien we een verandering in haar titulatuur in de oorkonden naar “quondam 
Gandanensis castellana”403, maar we kunnen op basis van één voorbeeld niet spreken van een direct 

verband tussen beide evoluties.  

De 26 zegels die deel uitmaken van dit onderzoek wijkten niet af van de algemene evolutie van 

zegelpraktijken doorheen de twaalfde en dertiende eeuw. Vooral de de relatie van de vrouw ten 

opzichte van haar familie, haar vruchtbaarheid en nobele afkomst worden benadrukt. Het zegel van 

Johanna van Roisin, echtgenote van de burggraaf van Dowaai, toont geen vrouwelijk individu, maar 

enkel een schild op een achtergrond met twijgmotief.404 Schilden verwezen naar de edele afkomst van 

een vrouw. Vrouwen van burggraven namen het wapen van hun echtgenoot over en erfgenames 

toonden dat van hun vader. Heraldische motieven vinden we terug op zeven zegels van burgravinnen, 

waarop één of meerdere schilden gegraveerd waren.405 De chronologische verschijning van die zegels 

illustreert de toenemende keuze voor de iconografie van het wapen in de loop van de eerste helft van 

de dertiende eeuw, zowel op vrouwen- als mannenzegels.406 De meest voorkomende attributen op de 

imagenes zijn de fleur-de-lys of de bloem, en de vogel op de vuist. De fleur-de-lys werd geassocieerd 

met de Heilige Maagd en symboliseerde – net zoals de ‘gewone’ bloem – de vruchtbaarheid van de 

vrouw en haar rol in de voortzetting van de lineage.407 De vogel op de vuist komt op de helft van de 

zegels voor. Het was een typisch vrouwelijke symboliek die zeer veel gebruikt werd in de twaalfde en 

dertiende eeuw en duidde op de hoge status en adele afkomst van een individu.408 Tot slot zien we dat 

één van onze Brusselse burgravinnen, Helwidis, als enige koos voor een boek als attribuut. Het boek 

verwijst naar de vroomheid van een individu. Volgens Jean-François Nieus bleef het kenmerk deel 

uitmaken van zegels van kerkelijke figuren, maar verdween het uit de gebruikte iconografie door 

adellijke vrouwen. Helwidis zegel is dus eerder uitzonderlijk voor de dertiende eeuw.409	 	

                                                             

403 DiBe 34348. 
404 Brassart, Histoire du château et de la chatellenie de Douai. Preuves, nr. 65, 90-1. 
405 Zie tabel 2: Agnes van Bailleul (1282), Johanna van Wasquehal (1284), Margareta van Brienne (1270), Mathilde 

V van Béthune (1277), Mathilde van Brussel (1291) en Oda van Champlitte op haar tegenzegel (1231). 
406 Johns, Noblewomen, aristocracy and power, 131; Bedos-Rezak, “Women, seals and power in medieval 

France,” 71. 
407 Bedos-Rezak, “Women, seals and power in medieval France,” 75-6 
408 Johns, Noblewomen, aristocracy and power, 130. 
409 Jean-François Nieus, “Early aristocratic seals: an Anglo-Norman success story,” in Anglo-Norman studies 

XXXVIII. Proceedings of the battle conference 2015, ed. Elisabeth Van Houts (Woodbridge: The Boydell Press, 

2016), 119-20. 
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NAAM NR. DEMAY - DATUM IMAGO ZEGEL INSCRIPTIO ZEGEL 

Ada van La Ferté-
Ancoul (Kamerijk) 

Nr. 5503, p.73 

1165 

Staande vrouw in jurk en mantel, 

onbedekt haar – tak in haar hand – 

bladmotief in veld zegel 

† SIGILLUM� ADE � 
CAMERA[CENSIS] [CAST]ELLANE 

Agnes van Bailleul 
(Diksmuide) 

 

Nr. 5521, p. 75 

1282 

Staande vrouw in jurk en mantel 

(vair) – hoofddeksel en sluier – 

bloem in haar hand – geflankeerd 

door twee schilden  

S(IGILLUM) AGNETIS � DE � 
BAILLUEL � D(OMI)NE � DE � 
BEVRE � CASTELLANE � D(E) � 
DIXEMUDA 
 
Tegenzegel: + SECRETU(M) � 
AGNETIS � D(E) � BAILLUEL � 
D(OMI)NE � D(E) � BEVRE 

Agnes van Beaumetz-
lès-Cambrai (Dowaai) 

Nr. 5525, p. 75-6 

23/6/1225 (DiBe 

32178) 

Staande vrouw in jurk en mantel 

met vlechten – boeiende tak in 

haar hand 

S(IGILLUM) AGNETIS CASTELLANE 
DUACEN(SIS) 

Agnes van Coucy-le-
Château-Auffrique 

(Bapaume – Artesië) 

Nr. 5485, p. 70 

1220 (DiBe 33123) 

Staande vrouw in jurk en mantel 

met hoofddeksel en lange vlechten 

– bloem in haar hand 

† SIGILL(UM) ANGNETIS 
CAS[TELL]ANE DE BAPAUMES 

Beatrice van Houdain 

(Gent) 

Nr. 5539, p. 77 

7/1212 

Staande vrouw in jurk en mantel 

met lange vlechten – bloem in 

rechterhand – vogel op haar vuist 

[SIGI]LLUM : BEATRICIS : DE : 
HOSD[AN] 

Elizabeth van Râches 

(Râches) 

Nr. 5574, p. 82 

10/1289 

Staande vrouw in jurk en mantel 

(vair) – fleur-de-lys in haar hand – 

geflankeerd door twee bloeiende 

takken met vogels 

† S(EEL) DEMISELE � ISABEIL � 
CASTELAINNE � DE RASE 
 

Elizabeth van Wallers 

(Diksmuide) 

Nr. 5517, p. 73 

7/1235 

Staande vrouw in jurk met sleep, 

mantel en met hoofddeksel (toque) 

– bloem in haar hand 

S(IGILLUM) � IZABE[LL]IS � DE � 
WALLERS 

Gertrude van 
Vlaanderen 

(Kamerijk) 

Nr. 5507, p. 73 

1173 

Staande vrouw in jurk met lange 

mouwen en vlechten – bloem in 

haar hand 

† SIGILLUM � GERTRUDIS � 
[CAMERA]CENSIS � CASTELLANE 

Helwidis (Brussel – 

Brabant) 

Nr. 5498, p. 72 

11/1216 (DiBe 

15617) 

Staande vrouw in jurk en mantel 

(vair) met sluier – boek in haar 

hand 

† S(IGILLUM) HELUIDIS � 
BRUXELL(E)N(SIS) � CASTELLANE 

Helwidis van 
Dampierre (Kamerijk) 

Nr. 5510, p. 73 

1198 (DiBe 10784) 

Staande vrouw in jurk met 

handschoenen en vlechten – vogel 

op haar vuist – bloem in haar hand 

SIGILL[UM] � HELUWIZ � 
D(OMI)NE � MONTISMIRABILIS 

Nr. 5511, p. 73 

1215 

Zittende vrouw in jurk en mantel 

met hoofddeksel (toque) – houdt 

bloem vast 

† SIGILLUM � HELUIDIS � DOMINE 
� DE � MONTE � MIRABILI 
 
Tegenzegel: † SECRETUM: 
HELUIDIS 

Ida van Avesnes-sur-
Helpe (Sint-Omaars) 

Nr. 5577, p. 82 

1199 (DiBe 10787) 

Staande dame in jurk met mantel 

en vlechten – fleur-de-lys in haar 

hand 

S(IGILLUM) IDE CASTELLANE DE 
SANCTO AUDOMARO 

Johanna van Roisin 

(Dowaai) 

Nr. 5528, p.76 

12/1269 (Brassart, 

preuves nr. 65)  

Schild met hermelijnpatroon – 

twijgen op het veld van het zegel 
† S(EEL) IEHANE CASTELAINNE DE 
DOWAI 

Johanna van 
Wasquehal (Dowaai) 

Nr. 5531, p. 76 

16/5/1284 

Staande vrouw in jurk, onbedekt 

haar en gehandschoend – vogel op 

haar vuist – geflankeerd door twee 

kleine schilden met kruis 

† S(EEL) IEHANNAIN DEMISIELE 
DE WAS[KEHA]L 

Tabel 2 Zegels van burggravinnen op basis van Demay’s Inventaire des sceaux de la Flandre, deel 
II. 

De tweede kolom geeft het zegel- en paginanummer, zoals weergegeven in Demay, en de datum van de 
oorkonde waaraan het validatiekenmerk bevestigd werd. De derde kolom omvat een omschrijving van de 
afbeelding op het zegel. In de laatste kolom staat de inscriptie van het zegel, met tussen ( ) de oplossing van 
afkortingen en tussen [ ] de aanvulling van verdwenen letters. 
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NAAM NR. DEMAY - DATUM IMAGO ZEGEL INSCRIPTIO ZEGEL 

Mabilia van Bailleul 
(Ieper & Bailleul) 

Nr. 5586, p. 84 

3/1219 (DiBe 

33269) 

Staande vrouw in jurk en mantel, 

met hoofddeksel (toque) – vogel op 

haar vuist 

Tegenzegel: fleur de lys 

† S(IGILLUM) MABILIE DE 
WA..EINCOVRT 
 
Tegenzegel: afgesleten legende 

Margareta van 
Brienne (Diksmuide) 

Nr. 5519, p. 75 

5/1270 

 

Staande vrouw in jurk en mantel – 

houdt een bloem vast – 

geflankeerd door twee schilden  

Tegenzegel: gebalkt schild met 

gekroonde leeuw 

…. DE BEVERNE CASTELLANE DE 
DIXM[MUDA] 
 
Tegenzegel: † CLAVIS SIGILLI 

Margareta van Blois 

(Kamerijk) 

Nr. 5508, p. 73 

1186 (DiBe 7704) 

Staande vrouw in jurk met 

handschoenen en vlechten – vogel 

op haar vuist 

[SIGGIL]U(M) � MARGAR[ETE] 
C[AMERA]CENSIS � DOM[INE] 

Nr. 5509, p. 73 

1186 

Staande vrouw in jurk met 

handschoenen en vlechten – vogel 

op haar vuist 

† SIGILL(UM) MARGA[RETE] ..... 
MELD(EN)S(IS) VICECOMITISSE 

Demay, deel I 

Nr. 111 p. 20. 

1194 (DiBe 10775) 

Staande vrouw in aansluitende jurk 

met lange vlechten – vogel op haar 

vuist  

[SIG]ILLUM : MA[RGARETE] : 
C[OMITISSE] ... 

Mathilde V van 
Béthune (Lille & 

Péronne) 

Nr. 5549, p. 79 

3/1267 

Staande vrouw in jurk, mantel en 

sluier – vogel op haar vuist – 

geflankeerd door twee schilden 

Tegenzegel: schild met schildhoofd 

† SIGILLUM: MATILDIS: 
CASTELL[ANE DE] INSULA 
 
Tegenzegel: † S(EEL) DAMOISELE 
MAHAUT CHASTELLAINE DE LILE 

Nr. 5550, p. 79 

6/1277 

Staande vrouw in jurk, mantel 

(vair) en sluier – vogel op haar vuist 

– geflankeerd door twee schilden 

(met kruis & met schildhoofd) 

(SIGILLUM) MATHILDIS� 
CASTELLANE � INSULENSIS 

Mathilde van Brussel 
(Brussel, Brabant) 

Nr. 5500, p. 72 

11/1291 

Staande dame in jurk, mantel (vair) 

met een sluier – vogel op haar vuist 

– geflankeerd door twee schilden 

(schuinkruis) 

[CAST]ELLANE � DE �... 

Mathilde van 
Houdain (Broekburg) 

Nr. 5492, p. 71 

1/1216 

Staande vrouw in jurk met vlechten 

– vogel op haar vuist 

S(IGILLUM) MATILDIS� D(OMI)NE 
� DE � HOSDEN ET� CASTELLANEE 
D(E) BROBUR[G] 

Oda van Champlitte 

(Gent) 

Nr. 5540, p. 77 

6/1231 (DiBe 

19047) 

Jachtzegel (rond): vrouw op een 

paard in jurk met mantel en 

hoofddeksel (toque), 

gehandschoend – vogel op haar 

vuist  

Tegenzegel: schild met afdruk 

adelaar 

S(IGILLUM) ODE�CASTELL(ANE) � 
IN� GANDAVO 
 
 
Tegenzegel: SECRETUM SERVA 

Nr. 5541, p. 77 

12/1242 (DiBe 

34348) 

Staande vrouw in jurk, mantel en 

met hoofddeksel (toque) 
[S]IGILL(UM) ODE CASTELLANE DE 
GANDA[VO] 

Yolanda van Coucy-
le-Château-Auffrique 

(Doornik) 

Nr. 5584, p. 83 

3/1245 (DiBe 

23089) 

 

Staande vrouw in jurk en mantel – 

een valk op haar vuist 
[S](IGILLUM) [YO]LEND(IS) � 
D(OMI)NE�DE�MAUR[ITA]NIA � 
CASTELLE � TOR[NA](CENSIS) 
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Centraal in deze masterproef stonden de burggravinnen en vrouwen van burggraven in het graafschap 

Vlaanderen, het graafschap Henegouwen, het hertogdom Brabant en Kamerijk van de elfde tot 

dertiende eeuw. Al snel werd duidelijk dat deze comparatieve analyse voornamelijk inzichten zou 

opleveren voor het graafschap Vlaanderen. Dit vanwege het overwicht van beschikbare bronnen en 

de uitgebreidere kennis waarover we beschikken voor het graafschap ten opzichte van de andere 

vorstendommen. 

In het eerste deel van de analyse concentreerden we ons op de macht van deze vrouwen in relatie tot 

het officium van castellana. Hoewel in de literatuur vaak mooi afgebakende en opeenvolgende 

ambtsperioden gepresenteerd worden, kunnen we die indeling eerder als te strikt evalueren. Er is 

namelijk voldoende bewijs dat het officium regelmatig gedeeld werd. Het is inderdaad zo dat er slechts 

één rechtmatig persoon is waaruit het officium voortvloeit, maar de intitulationes van de oorkonden 

en andere vermeldingen leerden ons dat gedeelde titels met een echtgenoot en erfgenaam niet enkel 

een courante praktijk waren in het graafschap Vlaanderen, maar eveneens gebruikelijk waren in het 

hertogdom Brabant en het graafschap Henegouwen. Een vrouw kon zich castellana noemen als 

plaatsvervanger, soms als echtgenote, als weduwe-burggravin of als voormalige burggravin. We 

moeten daarentegen wel nuanceren dat veel vrouwen nooit de titulatuur aannamen, en hoofdzakelijk 

als medeoorkonder en mededisposant met hun echtgenoot verschijnen in het bronnencorpus. Het was 

namelijk niet zo eenvoudig om burggravin te worden. Hoewel het officium –athans in het graafschap 

Vlaanderen – zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn erfbaar was, werden vanwege de voorkeur voor 

primogenituur veel vrouwen van het officium buitengesloten. Enkel indien een vrouw enige erfgename 

was, omdat de mannelijke lijn uitviel, kon het ambt haar toekomen. Ook het graafschap Henegouwen 

en het hertogdom Brabant getuigen van vrouwen die het officium erfden en uitvoerden. Toch bood 

het erfrecht geen volledige zekerheid aangezien echtgenoten zich regelmatig het burggravenambt 

toeëigendigden de iure uxoris. Hierdoor kon de erfgename haar auctoritas niet omzetten in effectieve 

invloed.  

Voor de vrouwen die het wel tot burggravin schopten, toonden we voor de Vlaamse vrouwen aan dat 

ze zelfs tijdens hun huwelijk niet handelingsonbekwaam waren. Daarbij hadden hun oorkonden niet 

enkel een bevestigend karakter en waren hun bevoegdheden niet gelimiteerd tot het goedkeuren en 

publiekmaken van economische transacties in de regio. Als grafelijke vertegenwoordiger leken 

minstens een aantal van hen bevoegd te zijn op juridisch en politioneel vlak. In hoeverre zij altijd 

volledig zelfstandig hun verplichtingen vervulden, is onduidelijk. Hun militaire obligatie moeten ze 

alleszins hebben uitbesteed, aangezien ze als vrouw die taak niet mochten verwezenlijken. 

Het tweede deel van de analyse handelde over machtsmogelijkheiden buiten het officium. Sommige 

vrouwen wendden andere strategiën aan om hun macht te vergroten, die niet altijd gebaseerd was op 

autoriteit, maar vooral op potestas. Een bepalende factor hierin bleek bezit te zijn. Door middel van 

aliënatie van roerende en onroerende bezittingen, de verlening van vrijstellingen, enzovoort, 

beschikten de vrouwen over de mogelijkheid om een sociaal netwerk op te bouwen en daarbinnen 

hun potestas te consolideren. Hoewel we kunnen vermoeden dat echtgenoten van burggraven een 

zekere invloed kunnen hebben gehad over hun wederhelft, suggereerden enkele voorbeelden hoe hun 

netwerk ervoor kon zorgen dat hun verzoeken werden ingelost. Een andere manier om zich te 

positioneren in het publiek domein was via religieuze schenkingen. Op die manier konden ze een 

relatie opbouwen met lokale monastieke instellingen. Abdijen en kloosters konden namelijk 
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belangrijke machtsspelers zijn op lokaal maatschappelijk niveau. Toch bleef hierbij ook het devotionele 

aspect belangrijk. Talloze schenkingen werden gemaakt voor het zielenheil en de herinnering van 

familieleden. Indien een vrouw over voldoende eigendom beschikte, kon ze een eigen abdij of klooster 

oprichten. Twee burggravinnen maakten alleszins zo’n stichting. Vooral Benedictijnen en 

Cisterciënzers waren de begunstigden van hun generositeit, maar we konden geen directe voorkeur 

vaststellen voor een specifieke orde of voor religieuze vrouwengemeenschappen. 

Tot slot keken we naar de zegels van de burggravinnen. We stelden vast dat die de algemene evolutie 

van de zegelpraktijk volgden. Vooral interessant was dat sommige vrouwen die zelf niet de titulatuur 

castellana droegen in de oorkonde, zich op hun zegel wel de titel van hun echtgenoot leken toe te 

eigenen. 

Kortom, hoewel het bewijsmateriaal vaak fragmentarisch is, en we over heel wat van deze vrouwen 

weinig weten, toont dit onderzoek alleszins voor de Vlaamse burggravinnen aan dat zij bekwaam 

werden geacht om de taken verbonden aan het burggravenambt te kunnen invullen.  

“Powerful women are present in every century and every society that make up the 
medieval millennium. Once we begin to listen for their voices, we find them almost 
everywhere”410 

  

                                                             

410 Huneycutt, “Power,” 178. 
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Bijlagen 

Kaart 1 Het graafschap Vlaanderen omstreeks 1100 
Bron: Anton Koch, De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen tot in de 13e eeuw (Antwerpen: Standaard Boekhandel, 1952), 209. 
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Grafiek 1 De geografische jurisdictie van de vrouwen in de oorkonden voor het graafschap 
Vlaanderen (het latere graafschap Artesië inbegrepen) 

Taartdiagram 1 De geografische spreiding van het oorkondencorpus. 
Totaal: 323 oorkonden 
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Grafiek 2 De geografische jurisdictie van de vrouwen in de oorkonden met betrekking 
tot Kamerijk, het hertogdom Brabant, het graafschap Henegouwen en de restgroep 

 Kamerijk    Hertogdom Brabant (Leuven) 

 Graafschap Henegouwen   Graafschap Saint-Pol 

Grafiek 3 De chronologische spreiding van het oorkondencorpus per 50 jaar 
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Overzicht titulatuur oorkonden 

NAAM JURISDICTIE CASTELLANA UXOR DOMINA ANDERE ONBEKEND 

Ada van Coucy-le-
Château-Auffrique 

Beveren-Waas  2    

Ada van La Ferté-
Ancoul 

Kamerijk  7   1 

Alice Gent    1 

Filia castellani 

 

Agnes van Bailleul Diksmuide     1 

Agnes van Ieper Fenain   1 1 

Nobilis mulier 

 

Bailleul   2 3 

Nobilis mulier (2) 

Matrimonium 

meam (1) 

 

Agnes van 
Beaumetz-lès-
Cambrai 

Dowaai 5   5  

Nobilis mulier (3) 

Mater (2) 

 

Agnes van Coucy-
le-Château-
Auffrique 

Bapaume  2  1 

Soror 

1 

opmerkingen bij de diagram: 

• In één geval is een vrouw oorkonder & beneficiaris. Deze oorkonde werd gecategoriseerd 

onder de noemer “zelfstandig” en niet onder “beneficiaris” (DiBe 2264) 

• Het totaal (333) is groter dan het totaal aantal oorkonden (323), omdat in sommige 

documenten meerdere vrouwen voorkomen die relevant zijn voor dit onderzoek. 

zelfstandig 

65 als oorkonder & disposant 

 1 als oorkonder & beneficiaris 

 44 als disposant 

 

niet zelfstandig 

 119 als medeoorkonder & 

disposant 

1 als medeoorkonder 

41 als mededisposant 

 

beneficiaris 

 

vermelding 

 

onbekend 

 

Taartdiagram 2 De rollen van de burggravinnen in de oorkonden 

Tabel 3: Overzicht titulatuur in de oorkonden (intitulatio & andere vermeldingen) 
opmerking: Het getal onder de categorie “onbekend” geeft het aantal oorkonden aan waarvoor 

geen tekst ter beschikking is.  



 111 

Overzicht titulatuur oorkonden 

NAAM JURISDICTIE CASTELLANA UXOR DOMINA ANDERE ONBEKEND 

Agnes Torsella Atrecht  1    

Agnes van 
Voormezele 

Gistel 1 1  3 

Nobilis mulier (2) 

Preconissa (1) 

 

Badaloga Diksmuide 1     

Beatrice van Aalst Broekburg 1 2    

Beatrice van 
Broekburg 

Broekburg & 

Guines 

7 1 

Femme 

 8 

Comitissa 

(Guines) 

 

Beatrice van 
Houdin 

Gent  3 

Femme (1) 

   

Beatrice van Sint-
Omaars 

Sint-Omaars     2 

Catherine van 
Bailleul 

Oudenburg 1 7 2 3 

Mater (2) 

Flandrie 

Cameraria (1) 

 

Berthout  5 1 1 

Mater 

 

Clementia Beaumont 

(Henegouwen) 

1 1    

Elisenda van 
Râches 

Flines lez-Raches 3  3   

Elizabeth le 
Braibant 

Atrecht 1     

Elizabeth van 
Cysoing 

Nesle 

(Franse Rijk) 

  1 2 

Nobilis mulier (1) 

Mater (1) 

 

Cysoing    1 

Mater 

1 

Brugge 1     

Elizabeth van 
Hesdin 

Hesdin  1 1   

Elizabeth van 
Kortrijk 

Kortrijk 2  2  3 

Nevele  2 2   

Maldegem   1   

Elizabeth van 
Râches 

Flines lez-Raches  3    

Elizabeth van 
Wallers 

Beveren-Waas 1 

Diksmuide 

4 1  2 

Diksmuide 3  4 

Quondam 

(1) 

1 

Nobilis mulier 

 

Trith-S.-Léger 

(Henegouwen) 

 2    

Emina van Loon Sint-Omaars   5    

Emma van Lillers Bergen     1 

Ermengarde Dowaai  1    

Erminthruda Kamerijk     1 

Erminthruda van 
Lille 

Lille 1 

Quondam 

1    

Gilla Brussel (Brabant) 3    1 

Gilla van Gent Gent  1    
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Overzicht titulatuur oorkonden 

NAAM JURISDICTIE CASTELLANA UXOR DOMINA ANDERE ONBEKEND 

Gertrude Bergen 

(Henegouwen) 

1     

Gertrude van 
Brugge 

Brugge 2  1 1 

(socrus mea) 

 

Gertrude van 
Vlaanderen (van de 
Elzas) 

Kamerijk  2    

/    38 

Quondam 

comitissa (18) 

Filia (3) 

Soror (15) 

Nobilis mulier (2) 

 

Hadewidis Dowaai 1 5 2 1 

Nobilis mulier 

 

Helwidis Brussel (Brabant) 1 3  1 

Nobilis mulier 

 

Helwidis van 
Dampierre 

Oisy-le-Verger  5    

Kamerijk  1    

Hildegard van 
Bergen 

Kamerijk    1 

Naam 

 

Hildegard van 
Waveren 

Doornik  2    

Mortagne  1 

Sponsa 

   

Ida van Avesnes-
sur-Helpe 

Sint-Omaars 2 4 2   

Saint-Pol  2    

Johanna van Roisin Dowaai 2 4 

Femme 

   

Johanna van 
Wasquehal 

Dowaai     1 

Lidiarde Sint-Omaars 1   1 

Filia 

 

Mabilia van Bailleul Bailleul 2     

Ieper & Bailleul 7 14 

Femme (1) 

 1 

Filia 

5 

Margareta van 
Brienne 

Diksmuide & 

Wallers 

    1 

Margareta van 
Bailleul 

Aire-sur-la-Lys  3   1 

Bailleul     1 

Beselare   2 1 

Nobilis mulier 

 

Ieper 1  1   

Margareta van 
Bientques 

Bergen 1 

Quondam 

 1 2 

Avia 

 

Margareta van 
Blois 

Avesnes-sur-

Helpe 

    1 

Bourgondië   1 1 

Comitissa 

 

Kamerijk 1 

(castellana & 

vice 

comitissa) 

4 

Coniunx 

(1) 

1   

Oisy-le-Verger  2 

Quondam 

1   

Margareta van 
Guines 

Gent 1 

Kortrijk 

1    

Kortrijk 6  1   
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Overzicht titulatuur oorkonden 

NAAM JURISDICTIE CASTELLANA UXOR DOMINA ANDERE ONBEKEND 

Maria van 
Henegouwen 

Spiere 1 

Maldegem 

 2   

Maldegem 1  1   

Maria van Gavere Gent  11 1 2 

Nobilis mulier 

2 

Maria van Waveren Bergen 1 6    

Marie van 
Mortagne 

Doornik 11  14 6 

Nièche (1), L’hoir 

(3),  

fille (1) 

 

Mathilde V van 
Béthune 

Lille & Péronne 1 2   1 

Lille 1   1 

Nobilis mulier 

 

Mathilde van 
Brussel 

Brussel (Brabant) 1    1 

Mathilde van 
Doornik 

Lille 1     

Mathilde van 
Houdain 

Chocques   1  1 

Mathilde van Sint-
Omaars 

Sint-Omaars 3 3 1 1 

Nobilis mulier 

 

Mathilde van 
Waveren 

Lille  1    

Bapaume  1    

Mathilde van 
Wulveringem 

Bergen 3 3    

Ode van Bailleul Bailleul    1 

Naam 

 

Ode van 
Champlitte 

Gent 6 

Quondam 

(2) 

5 3  1 

Ogiva van 
Phalempin 

Lille    1 

Mulier 

 

Petronella van 
Kortrijk 

Gent  2    

Gent & Kortrijk 1    1 

Sarah Bergen 

(Henegouwen) 

    2 

Sophie van Altena Brussel (Brabant) 3 5  1 

Mater 

 

Sophie van Rode Rhode-St-Genèse 

(Brabant) 

1 1    

Virginia van Heynes Oudenburg 

(Gent) 

 7   2 

Yolanda van Coucy-
le-Château-
Auffrique 

Doornik  3    

Mortagne (Saint-

Pol) 

 1   1 
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Deze bijlage is het eigenlijk hart van deze masterproef. Ze geeft het oorkondecorpus weer dat in deze masterproef gebruikt wordt. Deze 
bronnenververzameling heeft zeker niet de bedoeling exhaustief te zijn, maar is gebaseerd op Diplomata Belgica. De oorkonden staan gestorteerd per 
individu en op alfabetische volgorde om de raadpleegbaarheid te vergemakkelijken. Bovendien is het op deze manier mogelijk om meteen een beeld te 
krijgen van de situatie waarin een specifieke vrouw zich bevond. Elke ‘fiche’ start met de volgende informatie – indien die gekend is: 

• Jurisdictie (al dan niet in eigen recht of als ‘echtgenote van’), gebaseerd op DiBe en secundaire literatuur; 
• Data tussen haakjes geeft de geboorte- (°) en sterfdatum (†) weer. Is die niet gekend, dan gaat het om de vroegste en de oudste overgeleverde 

oorkonde. 
• Eventueel vermelding van de ouders, indien zij burggraaf of burggravin waren. Dit is relevant voor de erfpraktijken betreffende de kasselrij; 
• Vermelding van huwelijk(en) (x). Dit is belangrijk om te achterhalen of een vrouw als echtgenote van een burggraaf aanspraak maakt op de titulatuur 

castellana; 
• De vermelding van de erfgenaam van de kasselrij. Met eventueel vermelding van minderjarigheid en/of de datum waarop die het ambt 

overneemt. 

Hierna volgt telkens een tabel met de bronnen waarover we beschikken voor de specifieke vrouw. De tabel geeft eerst het identificatienummer van DiBe 
weer, wat het gemakkelijk maakt om een oorkonde snel op te zoeken. Bij opmerkingen wordt verduidelijkt of er een transcriptie, afbeelding of verwijzing 
naar een editie beschikbaar is in de databank. Indien de bron niet deel uitmaakt van  de databank, staat in de opmerkingen een verkorte bronvermelding. 
Verder worden de datum, de oorkonder(s) en beneficiaris vermeld. Vervolgens de actio juridica waaruit we kunnen afleiden bij welke rechtshandelingen 
de burggravinnen betrokken waren en welke ze zelf konden stellen. De volgende kolom geeft de exacte formulering in de intitulatio en/of andere 
vermelding(en) van ons individu in de tekst weer. De voorlaatste tabel vermeldt de rol die ze speelt in de oorkonde. 

  

Tabel 4 Overzicht bronnencorpus op basis van DiBe 
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1. Ada van Coucy-le-Château-Auffrique411 
Diksmuide (Vlaanderen)  / 1199 - 1209 
x Diederik II van Beveren (1182-1216), burggraaf van Diksmuide 
 

DiBe ID  Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

9169 1199 Diederik II van 
Beveren, burggraaf 
van Diksmuide; Ada 
van Coucy 

Monniken van Vicoigne 
(Premonstratenzers, 
Henegouwen)   

verlening vrijstelling op de 
tonlieu en andere heffingen op 
de karren van de monniken 

et dilecta uxor mea Ada Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

14341 11/1209 Diederik II van 
Beveren, burggraaf 
van Diksmuide; Ada 
van Coucy 

Reguliere kanunniken 
van Veurne (Sint-
Niklaas) 

verlening vrijstelling op de 
tonlieu en winagium 
transport/aankoop/verkoop van 
goederen voor eigen gebruik 

et dilecta uxor mea Ada Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

2. Ada van La Ferté-Ancoul 
Kamerijk / 1147 - 1168 
x  Simon van Oisy, burggraaf van Kamerijk  
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

10670 1147 Nicholaas I, bisschop 
van Kamerijk 

Simon van Oisy-le-
Verger, burggraaf van 
Kamerijk; Ada van La 
Ferté-Ancoul; Abdij van  
Kamerijk (Augustijnen, 
Kamerijk) 

Bevestiging akkoord tussen de 
abdij en de burggraaf en zijn 
vrouw over gronden en een 
kapel 

uxor eius Beneficiaris Afbeelding DiBe 

11383 1156 Simon van Oisy-le-
Verger, burggraaf van 
Kamerijk; Ada van La 
Ferté-Ancoul 

Abdij van Hasnon 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Verlening vrijstelling op 
winagium 

et Ada uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Editie 
 

12219 1156 Simon van Oisy-le-
Verger, burggraaf van 
Kamerijk; Ada van La 

De hospitaliers van 
Jeruzalem 

Bevestiging annuïteit aan de 
hospitaliers 

/ Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

                                                             

411 Warlop, The Flemish nobility before 1300, annexes I, 677-8. 
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Ferté-Ancoul; Hugo 
III van Oisy-le-Verger, 
hun zoon 

10714 5/12/1159 Nicholaas I, bisschop 
van Kamerijk 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Bevestiging schenking veld en 
bos van burggraaf en vrouw 

et Adam uxore eius Disposant (met 
haar echtgenoot) 

Editie 

10722 20/12/1159 Nicholaas I, bisschop 
van Kamerijk 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Bekendmaking bevestiging van 
schenking van Hugo’s ouders 
door Hugo III zelf 

domina Ada uxore ipsius Consensus Editie 

11971 1161 Nicholaas I, bisschop 
van Kamerijk 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Bevestiging oorkonde burggraaf 
en zijn vrouw, waarin zij 
schenkingen, verkoop en 
overdrachten gemaakt door 
hun vazallen bevestigden 

uxor eius Ada Disposant (met 
haar echtgenoot) 

Editie 

11163 1168 Simon van Oisy-le-
Verger, burggraaf van 
Kamerijk; Ada van La 
Ferté-Ancoul 

Abdij van Arrouaise 
(Arrouaise, 
Vlaanderen) 

Schenking grond op vraag van 
hun zoon en diens vrouw 

et Ada uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Editie 

11164 1168 Simon van Oisy-le-
Verger, burggraaf van 
Kamerijk; Ada van La 
Ferté-Ancoul 

Abdij van Arrouaise 
(Arrouaise, 
Vlaanderen) 

Schenking grond op vraag van 
hun zoon en diens vrouw 

et Ada uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Editie 

3. Alice van Gent412 
Gent (Vlaanderen) / 1139 - † vóór 1154 
dochter van Zeger I, burggraaf van Gent 
x Hugo I van Encre, burggraaf van Gent in haar naam 
x Steppo van Viggezele – erfgenaam kasselrij Gent: Zeger II (x Petronella van Kortrijk) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

1957 1139 Hugo I van Encre; 
Alice  

Priorij van Bornem 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Doen afstand van aanspraken 
op bepaalde eigendommen die  

filiam Sigeri castellani 
Gandensis nomine Aliciam 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe; 
“et per eam 
castellum Gandense 
et officium” 

                                                             

412 Warlop, The Flemish nobility, 219; Warlop, The Flemish nobility I, 822. 
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4. Agnes van Bailleul413 
Diksmuide (Vlaanderen) / 1282 
x Diederik V? van Beveren, burggraaf van Diksmuide 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

/ 18/3/1282 / / Verplichting van 6.000 pond aan 
de graaf van Vlaanderen 

/ / Demay, Inventaire 
des sceaux de 
Flandre II, nr. 5521, 
75. 

5. Agnes van Beaumetz-lès-Cambrai414 
Dowaai (Vlaanderen) / 1209 -1230  
dochter van Hugo van Beaumetz, burggraaf van Bapaume en Mathilde van Guines 
x Wouter III, burggraaf van Dowaai (1199 - †1209)  – erfgenaam: Wouter IV 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

32173 1209 Pierre van Dowaai, 
miles (als baljuw van 
Mathilde, gravin van 
Vlaanderen) 

Agnes van Beaumetz Opstelling doarium Agnes Agnes, fille le castelain de 
Bapaumes 
 

Beneficiaris Transcriptie DiBe 

32176 23/3/1221 Simon, aartsdiaken 
van Atrecht 

Abdij van Dowaai, 
monialen (Notre-Dame 
de Prés) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking rente & 
inkomsten 

nobilis vero mulier Agnes 
castellana, mater eius 

Consensus 
(doarium) 

Fragmentaire editie 

32178 23/6/1225 Robert de S. Venant, 
abt van de 
cisterciënzerabdij van 
Vaucelles 

Elizabeth van Dowaai 
(dochter Agnes), abdis 
van de abdij van 
Dowaai, monialen 
(Notre-Dame de Prés) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking grond te 
Flesquières 
 

Agnes castellana Duacensis 
Nobilis mulier 

Disposant Editie 

                                                             

413 Ferdinand van de Putte, Histoire de la ville de Dixmude et de ses chatelains (Brugge: Imprimerie de Vande Casteele-Werbrouck, 1842), 43. 
414 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 771; Brassart, Histoire du château et de la châtellenie de Douai I, 120; Blommaert, Les châtelains de Flandre, 97. 
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33325 
 

23/6/1225 Agnes de Beaumetz-
lès-Cambrai 

Elizabeth van Dowaai 
(dochter Agnes), abdis 
van de abdij van 
Dowaai, monialen 
(Notre-Dame de Prés) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging eigen schenking 
grond te Flesquières 

Ego Agnes Castellana 
Duacensis 

Oorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe 
 

35516 23/6/1225 
 

Ponce I, bisschop van 
Atrecht 

Abdij van Dowaai, 
monialen (Notre-Dame 
de Prés) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking grond te 
Flesquières 

Agnes Castellana Duacensis Disposant Afbeelding DiBe 

32179 1/1230 Wouter IV, burggraaf 
van Dowaai 

Ferrand van Portugal 
en Johanna van 
Constantinopel, graaf 
en gravin van 
Vlaanderen; Agnes van 
Beaumetz 

Aankondiging nieuwe 
aanstelling bewaking 
gevangenis Dowaai (‘la Vieille 
Tour’) die oorpronkelijk tot 
Agnes’ douarium behoorde. 

Matrem meam Agnetem, 
castellanam Duacensem 
 

Beneficiaris Transcriptie DiBe 

6. Agnes van Coucy-le-Château-Auffrique415 
Bapaume (Artesië) / 1175 - †1214 
x Egidius I van Beaumetz, burggraaf van Bapaume 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

33121 1220 Egidius I van 
Beaumetz, burggraaf 
van Bapaume; Agnes 
van Coucy-le-
Château-Auffrique 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente 

Agnes uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe 

35512 7/1220 Egidius I van 
Beaumetz, burggraaf 
van Bapaume; Agnes 
van Coucy-le-
Château-Auffrique 

Abdij van Dowaai, 
monialen (Notre-Dame 
de Prés) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen)  

Bevestiging schenking haver  / Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

33123 1220 Enguerrand III van Abdij van Vaucelles Bevestiging schenking van Agnetis uxoris sue, sororis Disposant (met Afbeelding DiBe; 

                                                             

415 André Du Chesne, Histoire genealogique des Maisons de Guines, d'Ardres, de Gand, et de Coucy (Parijs: Sébastien Cramoisy, 1631), 218. 



 119 

Coucy-le-Château-
Auffrique (broer) 

(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Agnes en Egidius van een 
jaarlijkse rente 

mee haar echtgenoot) Agnes is de zus van 
Enguerrand III 

7. Agnes van Ieper416 
Ieper & Bailleul (Vlaanderen); Fenain (Henegouwen) / 1212-1219 
Dochter van Anselmus, burggraaf van Ieper (1117-1124) 
x Boudewijn II, burggraaf van Bailleul en burggraaf van Ieper via zijn vrouw – erfgenaam: Boudewijn III van Bailleul, burggraaf van Bailleul (1178 - †1201) (vanaf 1201: Mabilia van Bailleul) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

14765 28/6/1212 Agnes van Ieper; 
Adam II van 
Walincourt 
(schoonzoon); 
Mabilia van Bailleul 
(dochter) 

Priorij van 
Beaurepaire, 
kanunnikessen 
(afhankelijk van de 
abdij van Cysoing) 
(Victorijnen, 
Henegouwen) 

Schenking aalmoezen Ego, in nomine domini, 
Agnes de Balluele, domina 
de Fenaing, [et ego Adam 
de Walencourt et uxor mea, 
Mabilia, filia ipsius Agnetis] 

Oorkonder & 
disposant 

Editie; Agnes’ naam 
& titel staan eerst 

33269 3/1219 Hugo III van Rethel, 
burggraaf van Ieper 
en Bailleul, heer van 
Fenain; Mabilia van 
Bailleul 

Abdij van Anchin 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Bevestiging schenking tienden 
voor zielenheil Agnes (moeder 
van Mabilia) 

[pro animabus] nobilis 
quondam mulieris domine 
Agnetis de Balluel 
 

Vermelding 
(zielenheil) 

Afbeelding DiBe 

33268 7/1219 Mabilia van Bailleul, 
burggravin van Ieper 
en Bailleul 

Abdij van Anchin 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Bevestiging annulatie 
uitwisseling tussen Agnes en de 
abdij  

nobilem mulierem 
dominam Agnetem de 
Balluel, matrimonium 
meam 

Vermelding 
(annulatie 
uitwisseling) 

Afbeelding DiBe 

  

                                                             

416 Lambin, Esquisses historiques et biographiques, 9-10; M. De Caligny en M. Le Peletier, “Pieces justificatives,” Bulletin de la commission historique de departement du 
Nord 12 (1873): 307. (300-8) 
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8. Agnes Torsella 
Atrecht (Artesië) / 1196 
x Boudewijn V – erfgenaam: Boudewijn VI 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

5527 1196 Boudewijn V, 
burggraaf van 
Atrecht; Agnes 
Torsella; Boudewijn 
VI (hun zoon) 

Abdij van Anchin 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Jaarlijkse schenking 60 denieren et uxor mea Agnes Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

9. Agnes van Voormezele417 
Gistel (Vlaanderen) / 1185 - †1222 
x Arnold van Gistel (1170 - † na 1189), burggraaf van Gistel 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

7507 24/12/1185 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 

Abdij van Oudenburg 
(Benedictijnen) 

Bekendmaking & bevestiging 
van een schenking 

Arnoldus vicecomes de 
Gistela cum uxore sua 
Agnete  

Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

14653 1211 Willem van Capella, 
proost van Brugge 
(Sint-Donaas) en 
kanselier van 
Vlaanderen; 
Boudewijn, abt van 
Oudenburg; 
Walter, abt van 
Brugge (Sint-Andries) 

Parochie Gistel Bekendmaking & bevestiging 
van een schenking voor de 
stichting van een kapelanie 

nobilis mulier, Agnes 
castellana de Gistele 

Disposant Transcriptie DiBe 

16593 6/1211 Jan II, heer van Nesle, 
burggraaf van Brugge 

Parochie Gistel Bekendmaking & bevestiging 
van een schenking 

nobilis mulier Agnes, 
preconissa de Gistella 
Agnete nobili muliere 

Disposant Transcriptie DiBe 

                                                             

417 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 844. 
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10. Badaloga van Voorne?418 
Diksmuide (Vlaanderen) / 1165 
waarschijnlijk: x Jordanus van Beveren (1128 - 1165), burggraaf van Diksmuide, kamerheer van de graaf 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

3456 7/2/1165 Paus Alexander III Abdij Ten Duinen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging bezit en 
schenkingen aan de abdij 

castellana Badaloga de 
Discamude 

Vermelding 
(schenking)419 

Transcriptie DiBe 

11. Beatrice van Aalst420 
Broekburg (Vlaanderen) / 1151 - † vóór 1160 
dochter van Boudewijn III van Gent, heer van Aalst, pair van vlaanderen en Lutgarde van Grimbergen 
x na 1127: Hendrik I, burggraaf van Broekburg, constable van Vlaanderen (tweede vrouw)  
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

1944 1151 Hendrik I van 
Broekburg, burggraaf 
van Broekburg; 
Beatrice van Aalst 

Abdij van Forest 
(Benedictijnen, 
Brabant) 

schenking grond voor de viering 
van hun verjaardag (memoria) 

Beatrix uxor sua Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

464 1160 Diederik van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 

O.L.V. abdij van 
Broekburg, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bekendmaking vrijmaking 
vrouw en toevertrouwd aan 
Beatrice, die haar aan de abdij 
gaf 

Beatricis castellane 
Broburgensis 
[Henrico castellano 
Broburgensi] Beatrice uxore 
eius 

Disposant Transcriptie DiBe 

  

                                                             

418 Volgens Warlop gaat het vermoedelijk om een Badaloga van Voorne, zie Warlop, The Flemish nobility, deel I, 226; deel II, 673, 677. 
419 Het is niet geweten of er een afzonderlijke akte heeft bestaan voor deze schenking, zie Anton Koch, Het oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 I (’s-Gravenhage: 

Nijhoff, 1970), 294. 
420 Warlop, The Flemish nobility, deel I, 224-25, 233; annexes I 592, 699, 702; Vercauteren, Étude sur les châtelains comtaux, 436 (voetnoot 2). 
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12. Beatrice van Broekburg421 
Broekburg (Vlaanderen) & Guines / °1133 - †1224 
dochter van Walter (1181 - † ±1190) burggraaf, en Mathilde van Bethune, burggravin van Broekburg. Ze wordt omstreeks 1194, na de dood van haar broer Hendrik II, erfgename van de 
kasselrij. 
x (vóór maart 1200) Arnold II, graaf van Guines (1205-†1220) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

14424 5/1210 Lodewijk VIII, oudste 
zoon koning Frankrijk 

Arnold II, graaf van 
Guines; Beatrice van 
Broekburg 
(echtgenote); Reinoud 
van Dammartin, graaf 
van Boulogne; Ida van 
Lorraine (echtgenote) 

Bevestiging gesloten vrede 
tussen zijn vazallen: de graaf en 
gravin van Boulogne & de graaf 
en gravin van Guines 

[Ernous quens de Ghysnes 
et] Bietris se femme firent 
pais en cheste maniere que 
li quens et li contesse de 
Ghisnes 

Beneficiaris Transcriptie DiBe 

14497 1210 Arnold II, graaf van 
Guines; Beatrice van 
Broekburg, gravin 
van Guines, 
burggravin van 
Broekburg 

Sint-Bertijnsabdij Sint-
Omaars (Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging afstand van een 
aantal heffingen op de gronden 
van de abdij 

et ego Beatrix comitissa, et 
castellana de Broburg uxor 
eius 
 
Beatrici comitissae Gisnensi 
et castellanae de Broburg 

Medeoorkonder & 
disposant 

Editie 

15643 1216 Adam van 
Walincourt, bisschop 
van Terwaan 

Béatrice van 
Broekburg, gravin van 
Guines,  burggravin 
van Broekburg; Sint-
Bertijnsabdij Sint-
Omaars (Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bekendmaking dat Beatrice 
heeft toegeven de abdij te 
hebben afgeperst 

Beatrix comitissa Gisnensis 
et castellana de Broburg 

Beneficiaris Editie 

15819 1217 Beatrice van 
Broekburg, gravin 
van Guines,  
burggravin van 
Broekburg 

Abdij van Drongen 
(Premonstratenzers, 
Vlaanderen) 

Schenking kaas voor zielenheil 
ouders 

/ Oorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

35860 1221 Beatrice van 
Broekburg, gravin 
van Guines,  

Abdij van Licques 
(Premonstratenzers, 
Guines) 

Schenking jaarlijkse inkomst 
haring en kaas voor zielenheil 
ouders, man en broer 

/ Oorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

                                                             

421 Warlop, The Flemish nobility,  annexes I, 701, 703-4; Du Chesne, Histoire généalogique des maisons de Guines, 162-5. 
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burggravin van 
Broekburg 

16561 12/5/1221 Beatrice van 
Broekburg, gravin 
van Guines,  
burggravin van 
Broekburg 

Abdij Sint-Jan-Baptiste 
te Chocques 
(Arrouaise, Artesië) 

Schenking jaarlijkse inkomst 
haring en kaas voor zielenheil 
ouders, man en broer 

Ego Beatrix comitissa de 
Ghines et castellana de 
Bourbourcq 

Oorkonder & 
disposant 

Editie 

25442 12/5/1221 Adam van 
Walincourt, bisschop 
van Terwaan 

Abdij Sint-Jan-Baptiste 
te Chocques 
(Arrouaise, Artesië) 

Bevestiging schenking Beatrix nobilis comitissa de 
Ghignes 
ipsius comitisse 

Disposant Afbeelding DiBe 

25522 12/5/1221 Adam van 
Walincourt, bisschop 
van Terwaan 

Abdij Sint-Jan-Baptiste 
te Chocques 
(Arrouaise, Artesië) 

Bevestiging schenking Beatrix nobilis comitissa 
Ghinnensis 
ipsius comitisse 

Disposant Afbeelding DiBe 

31386 5/1222 Beatrice van 
Broekburg, gravin 
van Guines,  
burggravin van 
Broekburg 

O.L.V. abdij van 
Broekburg, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor verjaardag ouders, 
haar echtgenoot, hun kinderen, 
Christine (constable van 
Vlaanderen) en haar dochter 
Adaleidis 

Ego Beatrix, comitissa de 
Ghisnes, castellana de 
Broborg 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

16870 11/1222 Beatrice van 
Broekburg, gravin 
van Guines 

Willem V, burggraaf 
van Sint-Omaars; 
Willem I van Fiennes 

Bekendmaking Willem V, 
burggraaf van Sint-Omaars 
gekozen als bemiddelaar (voor 
haar) in het geschil met haar 
zoon Boudewijn III 

Ego Beatrix Comitissa 
Guisnarum 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe; 
geschil erfrechten 
met zoon 

17105 12/1223 Beatrice van 
Broekburg, gravin 
van Guines,  
burggravin van 
Broekburg 

Abdij van Bonhem 
monialen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Schenking grond en molen voor 
stichting vrouwenklooster 
Bonhem 

Ego Beatrix comitissa de 
Gisnes et castellana de 
Broborg 

Oorkonder & 
disposant 

Editie; religieuze 
stichting 

26043 18/12/1223 Beatrice van 
Broekburg, gravin 
van Guines,  
burggravin van 
Broekburg 

O.L.V. abdij te 
Merkem, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking tiende 
van haar in leen gehouden 

Ego Beatrix Gineus 
comitissa, castellana de 
Borbore 

Oorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe 

25454 1224 Adam van 
Walincourt, bisschop 
van Terwaan 

Abdij van Bonhem 
monialen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging stichting 
vrouwenklooster (DiBe 17105) 

Beatrix comitissa de Gisnes, 
et castellana de Broborgh 

Disposant Editie 
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13. Beatrice van Houdin/Heusden422 
Gent (Vlaanderen) / 1212-1226 
x Zeger III, burggraaf van Gent (1200-†1227) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

14784 1/8/1212 
 

Zeger III, burggraaf 
van Gent; Beatrice 
van Houdin 

Abdij van Anchin 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Goedkeuring schenking tienden 
door vazal 

Beatris uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

16066 1218 Zeger III, burggraaf 
van Gent 

Monniken van Bornem 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Vrijstelling jaarlijkse heffing 
i.r.v. viering verjaardagen (hem, 
moeder en echtgenote) 

uxoris mee Beatricis Vermeld (viering 
verjaardag) 
 

Transcriptie DiBe 

17923 12/1226 Zeger III, burggraaf 
van Gent; Beatrice 
van Houdin 

Inwoners van 
Inghelosenberghe 
 

Verlening coutumes aan de 
inwoners 

Beatrix ma femme Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

14. Beatrice van Sint-Omaars423 
Sint-Omaars (Artesië) / °1194 - †1254 
dochter van William IV van Sint-Omaars (1157- †1191) en Ida van Avesnes. Werd burggravin van Sint-Omaars in 1248 na de dood van haar broer William V (x Imena van Loon) 
x Filip van Aire-sur-la-Lys († vóór 1210) – Erfgenaam: Mathilde van Aire/Sint-Omaars 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

35669 3/1249 Beatrice , burggravin 
van Sint-Omaars 

Abdis Agnes (zus), 
O.L.V. abdij van 
Mesen, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking 
aalmoezen eigen zielenheil en 
onderhoud van Agnes 

/ Oorkonder & 
disposant 

Geen tekst;  

31228 6/1248 Beatrice , burggravin 
van Sint-Omaars 

Abdij van Sint-
Augustinus te Terwaan 
(Premonstratenzers, 
Artesië) 

Bevestiging verkoop tiende 
door vazal 

/ Oorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

                                                             

422 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 831; opmerking: Beatrices naam is niet ingevuld bij luik ‘actoren’, wat het moeilijk maakt haar op te zoeken in de databank. 
423 Warlop, The Flemish nobility, 1116. 
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15. Catherine I van Bailleul424 
Oudenburg (Vlaanderen) & Berthout (Brabant) / 1204 - †1243 
oudste dochter en erfgename van Gerard van Bailleul, burggraaf van Oudenburg (1174-1204) en Virginia van Heynes 
x Boudewijn van Grammene, kamerling van Vlaanderen († 1204) – Erfgenaam: Eustaas III van Grammene (in 1204 nog minderjarig)  
x Egidius I Berthout in 1206 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

13683 1204 Gerard van Bailleul, 
burggraaf van 
Oudenburg; Virginia 
(ouders Catherine) 

Abdij van Ten Duinen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

toewijzing jaarlijkse belasting 
van paling 

consentientibus duabus 
filiabus nostris Katerina 
videlicet, Flandrie 
Cameraria 

Consensus Transcriptie DiBe 

15756 27/6/1217 Egidius I Berthout; 
Catherine van Bailleul 

Abdij Ten Duinen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
gift haring door de ouders van 
Catherine 

et Katerina uxor mea 
 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

15691 2/1217 Egidius I Berthout, 
heer van Oudenburg; 
Catherine van Bailleul 

Kapelaan van 
Oudenburg (Heilige 
Kruis kapel) 

Toewijzing jaarlijks inkomen uxor mea Katerina Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie Dibe 

15800 11/1217 Eustaas III van 
Grammene, 
kamerling van 
Vlaanderen 

Abdij van Oudenburg 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente 

Katerina carissima mater 
mea domina de Oudenborg 
 
Katerina uxor eius 

Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe; 
Eustaas is de zoon 
van Catherine  

15936 6/1218 Egidius I Berthout, 
heer van Oudenburg; 
Catherine van 
Bailleul; Eustaas III 
van Grammene, 
kamerling van 
Vlaanderen 

Willem Walcherling 
(onbekend) 

Verkoop grond te Oudenburg Katerina uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

33666 9/1219 Egidius I Berthout, 
burggraaf van 
Oudenburg; 
Catherine van Bailleul 

Broeders van de Duitse 
Orde 

Bevestiging schenking kapel en 
grond 

uxor mea Katerina Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

33665 7/9/1219 Egidius I Berthout, Broeders van de Duitse Bevestiging schenking hospitaal uxor mea Katerina Medeoorkonder & Transcriptie DiBe 

                                                             

424 Warlop, The Flemish nobility, deel I, 495, 504, 546; annexes II nr. 17/17, nr. 94/7; Ernest Warlop, “De adel te Oudenburg,” Vlaamse stam: tijdschrift voor 
familiegeschiedenis, nr. 1 (1965): 237-8; Eusèbe Feys en Désiré Van de Casteele, Histoire d'Oudenbourg, accompagnee de pieces justicatives I (Brugge: De Zuttere, 1873), 
24. 
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burggraaf van 
Oudenburg; 
Catherine van Bailleul 

Orde  disposant 

16241 1219 Egidius I Berthout, 
heer van Oudenburg; 
Catherine van Bailleul 

Broeders van de Duitse 
Orde 

Bevestiging schenking kapel en 
inkomsten (DiBe 33666) 

Katerina, uxor sua 
 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

16363 15/6/1220 Eustaas III van 
Grammene, 
kamerling van 
Vlaanderen 

Abdij Ten Duinen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking paling domina Katerina mater mea 
[et dominus Egidius 
Bartouth maritus eius] 

Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

16792 4/1222 Eustaas III van 
Grammene, 
kamerling van 
Vlaanderen; 
Adaleidis; Geraard 
van Grammene 
(broer) 

Abdij van Oudenburg 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Goedkeuring verkoop grond domina Katerina mater mea 
uxor eius, castellana de 
Audenburgh  
 

Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

26228 7/6/1223 Johanna van 
Constantinopel, 
gravin van 
Vlaanderen en 
Henegouwen 

Abdij van Oudenburg 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging verkoop grond Katerina, uxor eius Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

16996 4/1223 Egidius I Berthout, 
heer van Oudenburg; 
Catherine van Bailleul 

Abdij van Oudenburg 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Afstaan rechten verkochte 
grond 

Katerina uxor mea Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

34336 3/1229 Catherine van Bailleul 
(weduwe); Egidius II 

Robert VII van 
Béthune, advocatus 
van Atrecht 

Bevestiging borgstelling 
advocatus van Atrecht, Robert 
VII, voor hun schulden bij een 
bourgeois van Gent 

Katerina quondam uxor 
domini Egidius Bertout 

Oorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe 
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16. Clementia 
Beaumont (Henegouwen) / 1227-1231 
x Boudewijn van Solre, burggraaf van Beaumont 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

18073 6/1227 Boudewijn van Solre, 
burggraaf van 
Beaumont; Clementia 

Abdij van Floreffe 
(Premonstratenzers, 
Namen) 

Schenking jaarlijkse rente Clementia uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

18994 4/1231 Clementia, 
burggravin van 
Beaumont 

Abdij van Affligem 
(Benedictijnen, 
Brabant) 

Schenking grond voor viering 
verjaardagen (zij & zoon 
Wauter, heer van Aa) en 
zielenheil (zichzelf zelf & 
voorouders) 

Ego Clementia castellana de 
Bello Monte […] marito 
meo Balduino 
 
Ego Clementia et maritus 
meus Balduinus castellanus 
Belli Montis 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

17. Elisenda van Râches425 
(Flines lez-)Râches & Dowaai (Vlaanderen) / 1120-1139 
x Odo van Râches, burggraaf van Dowaai (mogelijk nog in leven in 1119/20) – Erfgenaam: Gauthier II van Raches, burggraaf van Dowaai (±1122-1158) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

8798 1120 Clementia van 
Bourgondië, gravin 
van Vlaanderen 

Priorij van Faumont 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen); Elisenda 
van Râches 

Schenking land aan priorij, dat 
Elisenda houdt van hen voor 
een rente & goedkeuring 
schenkingen 

domina Elisendis de Raisa 
 
domina Elisendi castellana  

Beneficiaris & 
getuigelijst 

Transcriptie DiBe 

280 22/6/1121 Karel de Goede, graaf 
van Vlaanderen 

Abdij van Broekburg 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Schenkingen  boneriorum terre quam 
Imbertus tenebat in feodo 
de Helisende castellana 

Vermelding  Transcriptie DiBe 

8800 1129 Clementia van 
Bourgondië, gravin 
van Vlaanderen 

Priorij van Faumont 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenkingen (DiBe 
8798) 

domina Elissenda castellana 
 
 

Vermelding & 
getuigelijst 

Transcriptie DiBe; 
“Cuius rei uiri testes 
subscribuntur […] 
domina Elisendis” 

                                                             

425 Warlop, The Flemish nobility, annexes II, 769. 
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4968 24/12/1139 Diederik van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 

Abdij van Broekburg 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Schenkingen + bevestiging 
schenkingen voorgangers 

domina Helissendis de Raisa  
domine Elisendi de Raisa 

Vermelding Transcriptie DiBe 

18. Elizabeth le Braibant426 
Atrecht (Vlaanderen) / 1228 
dochter van Milon le Braibant 
x Guillaume le Bouteiller 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

18331 25/6/1228 Theobald IV, graaf 
van Champagne 

Elizabeth le Braibant, 
burggravin van Atrecht; 
Jacques van Rumigny 

Bekendmaking akkoord tussen 
vazal Elizabeth en Jacques over 
de opvolging van Milo “le 
Brabant” 

Cum dilecta et fidelis mea 
Ysabelt castellana 
Attrabatensis 

Beneficiaris  Tekst in Louis Pierre 
d’Hozier, Armorial 
général, III, 33/787, 
noot d; conflict. 

19. Elizabeth van Cysoing/Petegem427 
Brugge (Vlaanderen) & Nesle (Franse Rijk) / 1185-1204 
x Jan I van Nesle († vóór 1200), burggraaf van Brugge (1179 – 1196) – erfgenaam: Jan II, burggraaf van Brugge (tot 1224) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

3706 10/9/1185 Elizabeth van 
Cysoing, burggravin 
van Brugge 

Kasteelkapel Brugge  Goedkeuring schenking door 
haar schoonmoeder en 
echtgenoot 

Elizabeth dei gratia 
Brugensis castellana 
 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe;  

2301 1195 Elizabeth van 
Cysoing, dame van 
Nesle, burggravin van 
Brugge 

Abdij van Zonnebeke 
(Arrouaise, 
Vlaanderen) 

Bekenmaking schenking rente 
door Lambinus voor viering 
verjaardag en zielenheil 

dei gratia domina Nivigelle Oorkonder Transcriptie DiBe 

                                                             

426 Louis Pierre d’Hozier, Armorial général, ou Registres de la noblesse de France III (Parijs: Dentu, 1867), 33.  
427 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 725; annexes II, 1055-6; William Mendel Newman, Les seigneurs de Nesle en Picardie (XIIe- XIIIe siècle): leurs chartes et leur 

histoire I (Parijs: Picard, 1917), 96. 
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13513 1204 Elizabeth van 
Cysoing, burggravin 
van Brugge 

Kanunniken Sint-
Pieterskerk te Lille  
(inclusief hun 
hospitaal); priesters 
van Lambersart 

Toestemming gebruik tiende  ego Elizabet, mater domini 
de Nigella 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

28573 1204 Jan II van Nesle, 
burggraaf van Brugge 

Kanunniken Sint-
Pieterskerk te Lille  
(inclusief hun 
hospitaal); priesters 
van Lambersart 

Bevestiging regeling opgesteld 
door moeder en broer Raoul 
(DiBe 12513) 

/ Disposant Geen tekst 

13646 10/4/1205 Mathilde van 
Portugal, gravin van 
Vlaanderen 

Kanunniken Sint-
Pieterskerk te Lille  
(inclusief hun 
hospitaal); priesters 
van Lambersart 

Bevestiging toestemming 
gegeven aan Elizabeth gebruik 
tiende (zie DiBe 13513) 

nobilis mulier Elizabet, 
mater domini Nigelle et 
castellani Brugensis 

Disposant Transcriptie DiBe 

20. Elizabeth van Hesdin 
Hesdin (Artesië) / 1221 
x Boudewijn, burggraaf van Hesdin 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

32734 1/1221 Boudewijn, burggraaf 
van Hesdin; Elizabeth 
van Hesdin  

Leprozenhuis van 
Hesdin (Saint-Ladre) 

Bevestiging schenking 
aalmoezen 

et domina Yzabella, eius 
uxor 

Medeoorkonder & 
disposant 

Editie 

  



 130 

21. Elizabeth van Kortrijk428 
Kortrijk (Vlaanderen) / 1232 - waarschijnlijk † 1246 
erfgename voor de kasselrij Kortrijk als dochter van Roger III van Warcoing (1193-†±1205), burggraaf van kortrijk 
x Evrard IV Radulf, burggraaf van Doornik (1212?-1226) – erfgenaam: Arnold van Mortagne (zoon met zijn eerste vrouw Elizabeth van Edingen) 
x Walter van Ligne 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

32518 12/1232 Elizabeth van Kortrijk, 
dame van Nevele 

Robert VII van 
Bethune, advocatus 
van Atrecht 

Bevestiging van het borgstaan 
van de advocatus voor haar 

/ Oorkonder & 
disposant 

Geen tekst DiBe 

19492 3/1233 Elizabeth van Kortrijk, 
burggravin van 
Kortrijk, dame van 
Nevele 

O.L.V. kapittel van 
Kortrijk (Vlaanderen) 

bevestiging verkoop wei aan 
kapittel van Kortrijk door 
derden & staat eigen rechten 
erop af (buiten hoge 
rechtspraak) 

Ego Elysabeth, domina de 
Nivella, castellana de 
Curtraco 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

19782 24/5/1234 Elizabeth van Kortrijk, 
dame van Nevele 

Sint-Maartensabdij van 
Doornik 
(Benedictijnen, 
Doornik) 

bevestiging uitwisseling grond 
van haar in leen gehouden in 
ruil voor andere grond 

Ysabella, domina de Nivella Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

19781 24/5/1234 Elizabeth van Kortrijk, 
dame van Nevele 

Theudericus Humevin 
en Marie épouse 

bevestiging uitwisseling grond 
van haar in leen gehouden in 
ruil voor andere grond (DiBe 
19782) 

Elizabeth, domina de 
Nivella 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

32685 5/1237 Elizabeth van Kortrijk, 
burggravin van 
Kortrijk, dame van 
Nevele 

O.L.V. 
kathedraalkapittel van 
Doornik 

Bevestiging verkoop tiende  & 
staat af van haar rechten op het 
goed 

/ 
 

Oorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

32216 5/1237 Jan van Roubaix O.L.V. 
kathedraalkapittel van 
Doornik 

Bekendmaking verkoop tiende Isabella domina de Nivella Vermelding 
(afstaan rechten) 

Transcriptie DiBe 

22471 10/1244 Walter van Ligne, 
Elizabeth van Kortrijk  

Sint-Michielskerk van 
Gent (kapelanie) 

Instemming verkoop gronden  Ysabela uxor sua Medoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

22479 10/1244 Walter van Ligne, 
Elizabeth van Kortrijk  

Sint-Michielskerk van 
Gent (kapelanie) 

Instemming verkoop gronden Ysabela uxor sua Medoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

                                                             

428 Warlop, The Flemish nobility, annexes II, 921-2. 
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22. Elizabeth van Râches429 
Râches (Vlaanderen) & Trith-S.-Léger (Henegouwen) / 1223 – 1229 
x Walter, burggraaf van Râches 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

33857 12/1223 Johanna van 
Constantinopel, 
gravin van 
Vlaanderen en 
Henegouwen 

O.L.V. Abdij van 
Dowaai, monialen 
(Notre-Dame de Prés) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging verkoop grond door 
burggraaf 

Elyzabeth uxor eius Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

33318 12/1223 Walter, burggraaf 
van Râches; Elizabeth 
van Râches 

O.L.V. Abdij van 
Dowaai, monialen 
(Notre-Dame de Prés) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging verkoop grond Elizabeth, uxor mea Disposant (met 
echtgenoot) 

Editie 

33074 14/7/1217 Rudolf van Neuville, 
bisschop van Atrecht 

Abdij van Denain 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Bevestiging schenking tienden et Elyzabeth, uxor sua Disposant (met 
echtgenoot) 

Editie 

33317 12/1229 Walter, burggraaf 
van Râches; Elizabeth 
van Râches 

O.L.V. Abdij van 
Dowaai, monialen 
(Notre-Dame de Prés) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging toestemming 
verwerving grond & vrijstelling 
vazallistische taken & behoud 
inkomsten en rechtspraak op 
grond 

et elizabeth uxor mea Disposant (met 
echtgenoot) 

Afbeelding DiBe 

  

                                                             

429 Warlop, The Flemish nobility, annexes, deel II, 1076. 
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23. Elizabeth van Wallers430 
Diksmuide (Vlaanderen) / 1217-1242 
x Egidius van Trith-Saint-Léger (vermoedelijk † voor 1222) 
x Diederik III van Beveren (1217 – † vóóór 1240), burggraaf van Diksmuide, heer van Beveren en Wallers – Erfgenaam: Diederik IV 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

33075 25/6/1217 Egidius van Trith-
Saint-Léger; Elizabeth 
van Wallers 

Abdij van Denain 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Schenking tienden Elyzabeth, uxor sua, 
Elyzabeth, uxor mea 

Medeoorkonder & 
disposant (met 
echtgenoot 
Egidius) 

Editie 

33074 
 

14/7/1217 Rudolf van Neuville, 
bisschop van Artesië 

Abdij van Denain 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Bevestiging schenking tienden 
(DiBe 33075) 

Elyzabeth, uxor sua Disposant (met 
echtgenoot 
Egidius) 

Editie 

16802 15/5/1222 Diederik III van 
Beveren-Waas, 
burggraaf van 
Diksmuide; Elizabeth 
van Wallers  

Abdij Ten Duinen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking paling 
voor distributie van een pitantie 
op de sterfdag van hun ouders 

Elizabet uxor eius 
uxore mea Elizabet 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

32634 6/1224 Diederik III van 
Beveren-Waas, 
burggraaf van 
Diksmuide; Elizabeth 
van Wallers  

Abdij van Ravensberg 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging toekenning 
vrijstelling op tonlieu en heffing 
op transport goederen voor 
eigen gebruik nonnen 

/ Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

17568 11/1225 Diederik III van 
Beveren-Waas, 
burggraaf van 
Diksmuide; Elizabeth 
van Wallers 

Abdij Ter Doest 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging jaarlijkse schenking 
haring 

Ysabela uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

27577 1/1234 Diederik III van 
Beveren-Waas, 
burggraaf van 
Diksmuide; Elizabeth 
van Wallers 

Nonnenklooster 
Spermalie 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging verlening vrijstelling 
tonlieu op domeinen nonnen 

Elyzabeth, uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

28906 3/5/1235 Diederik III van 
Beveren-Waas, 

Priorij Ter Kluizen 
(Benedictijnen, 

Bevestiging overdracht tiende 
van leenman naar de priorij 

/  Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

                                                             

430 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 679. 
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burggraaf van 
Diksmuide; Elizabeth 
van Wallers 

Vlaanderen); Sint-
Pietersabdij Gent 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

31521 30/3/1236 Elizabeth van 
Wallers, burggravin 
van Diksmuide 

Kapelanie van Nordhud 
(Diksmuide) 

Bevestiging toewijzing jaarlijkse 
rente door haar man 

ego, Isabella, domina de 
Wallers, castellana de 
Dixmuda 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

31520 21/6/1236 Diederik III van 
Beveren-Waas, 
burggraaf van 
Diksmuide; Elizabeth 
van Wallers 

Kapelanie van Nordhud 
(Diksmuide) 

Maken hun intentie bekend om 
de jaarlijkse inkomsten van 
chapellenie van Nordhud aan te 
vullen tot 15 pond 

Ysabel, uxor eius Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

21098 1/1239 Elizabeth van 
Wallers, burggravin 
van Diksmuide 

Sint-Baafsabdij Gent 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Verklaring verkoop tiende Ysabel castellana de 
Dickemue, domina de 
Beverna 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe; 
clausule belofte 
bevestiging zoon bij 
meerderjarigheid 

31330 3/1239 Johanna van 
Constantinopel, 
gravin van 
Vlaanderen en 
Henegouwen 

Abdis van Marquette-
lez-Lille (Cisterciënzers, 
Vlaanderen); Klooster 
van Hemelsdale 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking bezit 
voor stichting vrouwenklooster 
Cisterciënzerinnen & vrijstelling 
feodale taken op grond 

Elizabeth domina de Bevra 
et Dixmude castellana 
 

Medeoorkonder & 
disposant (met 
gravin) 

Transcriptie DiBe;  

27131 10/1240 Margareta van 
Constantinopel, 
vrouwe van 
Dampierre 

Abdij van Gent 
(Bijloke) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen); O.L.V. 
hospitaal van Gent 

Uitvoering testament Elizabeth 
van Wallers 

karissima nostra mulier 
nobilis Ysabella, quondam 
domina de Beverne, 
castellana de Dikemue 
 

Vermelding 
(testament) 

Transcriptie DiBe 

25529 1242 Margareta van 
Constantinopel, 
vrouwe van 
Dampierre 

Abdij van Gent 
(Bijloke) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen); Abdij van 
Nieuwenbos 

Verdeling som 400 pond tussen 
de abdijen (uitvoering 
testament) 

nostra nobilis mulier 
Isabella 

Vermelding 
(testament) 

Transcriptie DiBe 
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24. Emina van Loon431 
Sint-Omaars (Vlaanderen) / °1173?-1232 
dochter van Gerard, graaf van Loon en Adelheid, dochter van de graaf van Gelre; zus van de latere Lodewijk I van Loon 
x Willem V, burggraaf van Sint-Omaars (1246-1247) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

14144 4/1208 Willem V, burggraaf 
van Sint-Omaars; 
Emina van Loon  

Inwoners Sint-Omaars  Bevestiging verlening 
moerasachtig gebied  

Ismenia uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Editie 

25446 5/1222 Willem V, burggraaf 
van Sint-Omaars; 
Emina van Loon 

Inwoners 
Fauquembergues 
 

Verlening vrijstelling tonlieu en 
bevestiging vrijheid van de 
inwoners na een brand in het 
dorp 

Ysmene, uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Editie 

16769 30/3/1222 Willem V, burggraaf 
van Sint-Omaars 

Adam van Walincourt, 
bisschop van Atrecht 

Afstaan prebenden O.L.V. kerk 
in Fauquembergues 

de assensu uxoris mee Consensus Editie 

34189 1228 Willem V, burggraaf 
van Sint-Omaars 

Abdij  Saint André-au-
Bois 
(Premonstratenzers, 
Franse Rijk) 

bevestiging schenking bos voor 
zielenheil van hem en zijn 
echtgenote 

[pro salute anima meae et] 
Ysmenae uxoris 

Vermelding 
zielenheil 

Enkel intitulatio in 
Arthur Giry, “Les 
châtelains de Saint-
Omer,” I: 355. 

19316 8/1232 Willem V, burggraaf 
van Sint-Omaars; 
Emina van Loon  

Inwoners van 
Lederzeele 

Verlening privileges Ymmeina uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Editie 

  

                                                             

431 Warlop, The Flemish nobility, annexes II, 111; opmerking: haar titel staat niet ingevuld bij luik ‘actoren’ op DiBe 
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25. Emma van Lillers432 
Bergen (Vlaanderen) / 1157 
x Gilbert I (1122-†1157), burggraaf van Bergen 
x Herveius 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

12674 1157 Gilbert I, burggraaf 
van Bergen; Emma 
van Lillers 

Monniken Clairmarais 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

verlening vrijstelling tonlieu / Disposant (met 
echtgenoot) 

Geen tekst 

26. Ermengarde433 
Dowaai (Vlaanderen) / 1074 
x Walter I (1050 - † na 1111), burggraaf van Dowaai (tot 1081) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

8788 1074 (notitia) Kapittel Sint-Amé van 
Dowaai 

schenking grond met 
schapenstal voor onderhoud 
van de verlichting van de crypte 
(memoria) 

uxore sua Ermengardi Disposant (met 
echtgenoot) 

Editie 

27. Erminthruda 
Kamerijk / 1041 
x Walter II, burggraaf van Kortrijk 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

5094 1041 Erminthruda, 
weduwe van Walter 
II, burggraaf van 
Kortrijk 

Sint-Amandsabdij 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Schenking grond en paling / Oorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

                                                             

432 Warlop, The Flemish Nobility, annexes I, 653-4. 
433 Warlop, The Flemish Nobility, annexes I, 769. 
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28. Erminthruda van Lille434 
Lille (Vlaanderen) / 1220 
x Jan I, burggraaf van Lille (1177 – † voor of in 1200) – Erfgenaam: Roger IV meerderjarig werd (burggraaf van 1208/9-1227) 
x Gilbert I van Bourghelles, burggraaf van Lille (1200-1207)  
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

24724 4/1220 Gilbert I van 
Bourghelles; 
Erminthruda van Lille 

Sint-Pieterskapittel 
Lille 

Stichting kapelanie in kerk Flers-
lez-Lille 

et carissima uxor mea, 
quondam Insule castellana 
 

Medeoorkonder & 
disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

29. Gilla435 
Brussel (Brabant (Leuven)) / 1129-1166 
x Franco I, burggraaf van Brussel († ten laatste in 1138) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

4037 1129 (notitia bevestiging 
schenkingen door de 
hertog van Brabant) 

Abdij van Park 
(Premonstratenzers, 
Brabant (Leuven)) 

Opsomming en bevestiging 
schenkingen  

Gela castellana Vermelding 
(schenking) 

Transcriptie DiBe 

11834 3/1131 Lietard, bisschop van 
Kamerijk 

Abdij Bonne-Espérance 
(Premonstratenzers, 
Henegouwen) 

Schenking grond Gilla, castellana de Bruxella Disposant Transcriptie DiBe 

11835 1165 Franco III, burggraaf 
van Brussel 
(kleinzoon Gilla) 

Abdij Bonne-Espérance 
(Premonstratenzers, 
Henegouwen) 

Bevestiging schenking (11834) 
& vrijstelling jaarlijkse cijns & 
schenking grond (i.r.v. jaarlijkse 
belasting) 

/ Disposant Geen tekst 

4036 1166 (notitia) Abdij van Park 
(Premonstratenzers, 
Brabant (Leuven)) 

Stichting abdij & opsomming 
schenkingen door de hertog 
(stichter) en zijn vazallen 

Gela, castellana Vermelding 
(schenking) 

Transcriptie DiBe 

                                                             

434 Warlop, The Flemish nobility, annexes II, 936, 942; Leuridan, Les châtelains de Lille, 117-23. 
435 Wauters, Histoire des environs de Bruxelles III, 319. 
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30. Gilla van Gent436 
Gent (Vlaanderen) / 1071 
x Lambertus II (1031/31-1073), burggraaf van Gent 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

646 1071 (notitia) Sint-Pietersabdij Gent 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Schenking mancipium (Theutila) 
& haar vier dochters 

Geyla uxor eius 
 

Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

31. Gertrude437 
Mons (Henegouwen) / 1150 
x Isaac (?) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

862 1150 (notitia) Abdij van Ename 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Schenking allodium geërfd van 
haar moeder voor haar 
zielenheil en dat van haar 
ouders 

Gertrudis castellana 
Montensis 

Disposant Transcriptie DiBe 

32. Gertrude van Brugge438 
Brugge (Vlaanderen) / 1185 
Gertrude van Montaigu, dochter van graaf Lambert van Montaigu, nicht van Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen. 
x Raoul II van Nesle, burggraaf van Brugge (1134-1153) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

3706 10/9/1185 Elizabeth van 
Cysoing, burggravin 
van Brugge 

Kasteelkapel Brugge 
(Vlaanderen) 

Bevestiging schenking domina et socrus mea 
Gerthrudis Brugensis 
castellana 

Disposant (met 
haar zoon Jan I) 

Transcriptie DiBe 

                                                             

436 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 827; Blommaert, Les châtelains de Flandre, 44. 
437 Wauters, Table chronologique des chartes et diplômes 7, deel 1, 306. 
438 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 724. 
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(schoondochter van 
Gertrude van Brugge) 

7549 10/9/1185 Evrard van Avesnes, 
bisschop van Doornik 

Robert, kapelaan 
Kasteelkapel Brugge 
(Vlaanderen) 

Bevestiging schenking Gerthrudis, Brugensis 
castellana (et filius eius 
Iohannes castellanus) 

Disposant (met 
haar zoon Jan I) 

Transcriptie DiBe; 
beide dragen titel 
castellanus 

33. Getrude van Vlaanderen/van de Elzas439 
Kamerijk & Maurienne (Savoye) / °1135-1186 
dochter van Diederik III, graaf van Vlaanderen & Sybille van Anjou; zus van Filips van de Elzas 
x Humbert III, graaf van Savoye (tot 1162) 
x Hugo van Oisy, burggraaf van Kamerijk (in 1177; kortstondig) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

10510 1171 Hugo III van Oisy, 
burggraaf van 
Kamerijk 

Abdij van Marchiennes 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging bezit grond et Gertrudis uxor mea Disposant (met 
echtgenoot) 

Afbeelding DiBe 

3015 24/12/1181 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

O.L.V. abdij van 
Mesen, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

verdeling erfgoed van Getrude 
over verschillende religieuze 
instellingen 

ad instantiam precum 
karissime sororis mee 
Gertrudis 

Disposant & 
consensus 

Transcriptie DiBe; 
petitio 

2286 24/12/1181 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

Reguliere kanunniken 
Zonnebeke 
(Vlaanderen) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor zielenheil 

ad peticionem et 
devotionem karissime 
sororis mee Gertrudis 
quondam Morianensis 
comitisse  

Disposant Transcriptie DiBe; 
petitio 

10158 24/12/1181 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

O.L.V. abdij Avesnes-
lès-Bapaume, 
monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor zielenheil 

ad petitionem et 
devotionem karissime 
sororis mee Gerthrudis 
quondam comitisse 
Morianensis 

Disposant Transcriptie DiBe; 
petitio 

2649 24/12/1181 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

Nonnenbosabdij te 
Zonnebeke 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor zielenheil 

ad peticionem et 
devotionem karissime 
sororis me Gertrudis 
quondam Morianensis 

Disposant Transcriptie DiBe; 
petitio 

                                                             

439 Duthilloeul, Petites histoires des pays de Flandre et d'Artois, 381-2. 
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comitisse 
10159 24/12/1181 Filips van de Elzas, 

graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

Abdij van de Heilige-
Marie-Magdalena te 
Etrun, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 
 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor zielenheil 

ad petitionem et 
devotionem karissime 
sororis mee Gerthrudis 
quondam Morianensis 
comitisse 

Disposant Transcriptie DiBe; 
petitio 

10160 24/12/1181 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

Abdij van Fontevraud 
 (Benedictijnen, Franse 
Rijk) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor zielenheil 

ad petitionem et 
devotionem karissime 
sororis mee Gertrudis 
quondam comitisse 
Morianensis 

Disposant Transcriptie DiBe; 
petitio 

10161 24/12/1181 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

O.L.V. abdij van Loos, 
monialen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor zielenheil 

ad petitionem et 
devotionem karissime 
sororis mee Gertrudis 
quondam Morianensis 
comitisse 

Disposant Transcriptie DiBe; 
petitio 

10162 24/12/1181 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

Abdij van Petegem 
(Premonstratenzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor zielenheil 

/ Disposant Deperditum; petitio 

3427 24/12/1181 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

Abdij van Voormezele 
(Augustijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor zielenheil 

ad peticionem et 
devotionem karissime 
sororis mee Gerthrudis 
quondam Morianensis 
comitisse 

Disposant Transcriptie DiBe; 
petitio 

10163 24/12/1181 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

Abdij van Warneton 
(Augustijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor zielenheil 

ad peticionem et 
devotionem karissime 
sororis mee Gerthrudis 
quondam Morianensis 
comitisse 

Disposant Transcriptie DiBe; 
petitio 

3642 24/12/1181 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

Abdij van de Heilige-
Marie-Magdalena te 
Etrun, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor zielenheil 

ad instantiam precum 
karissime sororis mee 
Gertrudis quondam 
Morianensis comitisse 

Disposant Transcriptie DiBe; 
petitio 

3643 24/12/1181 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

Abdij van Sint-Nicolaas 
te Veurne, monialen 
(Premonstratenzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor zielenheil 

ad peticionem et 
devotionem karissime 
sororis mee Gertrudis 
quondam Morianensis 
comitisse 

Disposant Transcriptie DiBe; 
petitio 
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7725 24/12/1181 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

O.L.V. abdij Avesnes-
lès-Bapaume, 
monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen)  

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor zielenheil 

ad instantiam precum 
karissime sororis mee 
Ghertrudis quondam 
Morianensis comitisse 

Disposant Transcriptie DiBe; 
petitio 

8574 24/12/1181 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

Nonnen van Merkem 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 
 
 

Bevestiging schenking jaarlijkse 
rente voor zielenheil 

ad peticionem et 
devotionem karissime 
sororis mee Gertrudis 
quondam Morianensis 
comitisse 

Disposant Transcriptie DiBe; 
petitio 

7455 1187 Willem I van 
Champagne, 
aartsbisschop van 
Reims 

Abdij Ten Duinen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenkingen Filia nostra, Gertrudis, 
quondam Mauritanie 
comitissa, soror sepedicti 
comitis 

Disposant Editie 

11165 1187 Hugo III van Oisy, 
burggraaf van 
Kamerijk 

Abdij van Marchiennes 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging bezit grond door de 
abdij 

et Gertrudis uxor mea Disposant (met 
haar zoon Jan I) 

transcriptie 
 

3263 10/1/1187 Paus Urbanus III Gertrude van 
Vlaanderen, voormalig 
gravin van Maurienne 

Geeft toestemming aan 
Gertrude geld te schenken aan 
de kerken 

filie nobili mulieri Gertrudi 
quondam comitisse 
Maurianensi 

Beneficiaris Transcriptie DiBe 

3262 4/2/1187 Paus Urbanus III Gertrude van 
Vlaanderen, voormalig 
gravin van Maurienne; 
O.L.V. abdij van 
Mesen, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Geeft toestemming aan 
Gertrude om jaarlijkse rente te 
schenken 

filie nobili mulieri Gertrudi 
quondam comitisse 
Maurianensi 

Beneficiaris Transcriptie DiBe 

10200 9/2/1188 Filips van de Elzas, 
graaf van Vlaanderen 
en Vermandois 

Abdij van Clairmarais 
 

Bevestiging schenking Gertrude karissima et illustris soror 
mea Gertrudis, quondam 
Morianensis comitissa 

Disposant Transcriptie DiBe 

17041 27/7/1223 Johanna van 
Constantinopel, 
gravin van 
Vlaanderen en 
Henegouwen 

Abdij Ten Duinen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking Gertrude pro salute illustris Gertrudis 
quondam Maurianensis 
comitisse 

Disposant  Transcriptie DiBe; 
(zie DiBe 7455) 

18167 10/12/1227 Ferrand van Portugal, 
graaf van Vlaanderen 
en Henegouwen 

Abdij Ten Duinen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking Gertrude bone memorie Gertrudis, 
illustris quondam 
commitissa Maurianensis 

Disposant Transcriptie DiBe; 
(zie DiBe 17041) 
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34. Hadewidis440 
Dowaai (Vlaanderen) / 1221-1262 
x Walter IV (1217 - † vóór mei 1252), burggraaf van Dowaai 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

32177 3/1221 Johanna van 
Constantinopel, 
gravin van 
Vlaanderen en 
Henegouwen 

O.L.V. Abdij van 
Dowaai, monialen 
(Notre-Dame de Prés) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking rente Havidis, uxor eius Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

32176 23/3/1221 Simon, aartsdiaken 
van Ostrevent 

O.L.V. Abdij van 
Dowaai, monialen 
(Notre-Dame de Prés) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking rente Havidis, uxor mea Disposant (met 
echtgenoot) 

Editie 

33323 23/3/1221 Walter IV, burggraaf 
van Dowaai; 
Hadewidis 

O.L.V. Abdij van 
Dowaai, monialen 
(Notre-Dame de Prés) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Schenking rente van tarwe 
 

Havidis, uxor mea/uxori 
mee 

Disposant (met 
echtgenoot) 

Afbeelding DiBe; 
clausule m.b.t. 
schadevergoeding 
doarium 

32175 23/3/1221 Walter IV, burggraaf 
van Dowaai; 
Hadewidis 

O.L.V. Abdij van 
Dowaai, monialen 
(Notre-Dame de Prés) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Schenking rente van tarwe 
 

et Havidis, uxor mea/uxor 
eius 

Disposant (met 
echtgenoot) 

Editie; clausule 
m.b.t. 
schadevergoeding 
doarium 

/ 8/1237 Walter IV, burggraaf 
van Dowaai 

O.L.V. Abdij van 
Dowaai, monialen 
(Notre-Dame de Prés) 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Verkoop grond te Flesquières par le volenté de Hawit, me 
feme (et de mes enfans) 

Vermelding 
consensus/petitio 

Brassart, Histoire du 
chateau et de la 
chatellenie de Douai. 
Preuves, nr. 54 (1), 
73-5. 

/ 12/1237 Hadewidis Bisschop van Atrecht Bekendmaking verkoop grond 
(oorkonde 8/1237) & doet 
afstand van doariumrechten 
 

Nobilis mulier Hawidis, uxor 
Walteri, castellani 
duacensis 

Oorkonder & 
disposant  

Brassart, Histoire du 
chateau et de la 
chatellenie de Douai. 
Preuves, nr. 54 (2), 
73-5. 

                                                             

440 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 771. 
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/ 30/5/1262 Hadewidis, 
burggravin van 
Dowaai (weduwe) 

Abt van Sint-Aubert Bekendmaking borgstaan (met 
anderen) voor de abt van Sint-
Aubert t.g.o. de kapelaan van 
het kasteel van Vitry 

Jou Havis, castelaine de 
Douai, dame de Viteri et de 
Montegni,  

Oorkonder & 
disposant 

Brassart, Histoire du 
chateau et de la 
chatellenie de Douai. 
Preuves, nr. 63, 85-
7. 

35. Helwidis441 
Brussel (Brabant (Leuven)) / 1195-1216 
x Godfried I, burggraaf van Brussel (†1215) (tweede vrouw) – Erfgenaam: Leo I 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

2887 1195 Godfried I, burggraaf 
van Brussel; Helwidis 

Abdij van Ninove 
(Premonstratenzers, 
Vlaanderen) 

Schenking uxor mea Helewidis Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

33667 1210 Godfried I, burggraaf 
van Brussel; Helwidis 

Acbdij van Aywières 
 (Cisterciënzers, 
Brabant (Leuven)) 

Schenking tiende et Helvidis uxor mea Disposant (met 
echtgenoot) 

Afbeelding DiBe 

33672 1215 Godfried I, burggraaf 
van Brussel; Helwidis 

Acbdij van Aywières 
 (Cisterciënzers, 
Brabant (Leuven)) 

Schenking tiende & oplegging 
jaarlijkse rente  

una cum uxore mea 
Helwide 

Disposant (met 
echtgenoot) 

Afbeelding DiBe 

15617 11/1216 Michel van Ablain, 
provoost, en Adam 
decaan, van het 
O.L.V. 
kathedraalskapittel 
van Kamerijk 

Kapelanie Braine-
l’Alleud (Brabant 
(Leuven)) 

Goedkeuring stichting kapelanie nobilis mulier Helvidis 
Bruxellensis dicta Castellana 

Disposant  Transcriptie DiBe 

  

                                                             

441 Wauters, Histoire des environs de Bruxelles III, 321-2. 
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36. Helwidis van Dampierre 
Kamerijk / 1198-1216 
x Jan I van Oisy en Montmirail, burggraaf van Kamerijk (1197-1216) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

10784 25/12/1198 Jan I van Montmirail, 
heer van Oisy en 
Montmirail 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Bekendmaking schenking bos cum assensu et bona 
voluntate uxoris mee 
Helvidis 

Consensus Editie DiBe 

10782 24/3/1199 Willem I van 
Champagne, 
aartsbisschop van 
Reims 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Bevestiging schenking bos en 
vrije doorgang 

et uxoris sue Heylvidis 
sigillatas 
 

Disposant (met 
echtgenoot) 

Editie DiBe 

33361 1200 Jan I van Montmirail, 
heer van Oisy en 
Montmirail 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Bevestiging schenking bos cum assensu et bona 
voluntate uxoris mee 
Helvuidis 

Consensus Editie DiBe 

33360 23/3/1201 Jan I van Montmirail, 
heer van Oisy en 
Montmirail; Helwidis 
van Dampierre 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Bevestiging schenking bos et Helvidis uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe 

33424 
 

1201 Jan I van Montmirail, 
heer van Oisy en 
Montmirail; Helwidis 
van Dampierre 

Abdij van Cantimpré 
(Victorijnen, 
Vlaanderen) 

In bescherming name abdij & 
herbevestiging schenkingen 
Hugo d’Oisy 

et Helvuidis uxor eius Medeoorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe 

33889 3/1216 Jan III van Bethune, 
bisschop van 
Kamerijk 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Bevestiging schenkingen (DiBe 
33360) 

Helvidis uxor eius Disposant (met 
echtgenoot) 

Afbeelding DiBe 

37. Hildegard van Bergen 
Kamerijk / 1133-1159 
x Hugo II d’Oisy-le-Verger, burggraaf van Bergen 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

7285 1133 Lietard, bisschop van 
Kamerijk 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Bevestiging schenkingen et uxore sua Heldiarde Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 
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10722 20/12/1159 Nicolaas I, bisschop 
van Kamerijk 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Bevestiging bezittingen  jocunde memorie 
Heldiardis et Hugo 
castellanus 

Vermelding 
(memoria) 

Editie 

38. Hildegard van Waveren442 
Doornik (Vlaanderen) & Mortagne (Saint-Pol) / °1170 -†1213) 
x Boudewijn van Mortagne (1190-1208), burggraaf van Doornik 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

11811 1190 Boudewijn van 
Mortagne, burggraaf 
van Doornik 

Abdij Sint-Jan-Baptiste 
van Vaucelles 
(Arrouaise, 
Henegouwen) 

Bevestiging toewijzing jaarlijkse 
rente door Richilde, zus van 
Boudewijn 

cum uxore mea Heldiarde Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

7392 1192 Boudewijn van 
Mortagne, burggraaf 
van Doornik; 
Hildegard van 
Waveren 

Abdij Château-l'Abbaye 
(Premonstratenzers, 
Henegouwen) 

Schenking deel loop van de 
Scarpe 

et sponsa mea Heldiardis Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe; De 
monniken maakten 
de rivier 
bevaarbaarder 

7405 11/1198 Boudewijn van 
Mortagne, burggraaf 
van Doornik; 
Hildegard van 
Waveren 

Stefaan, bisschop van 
Doornik 

Verkoop rechten op leengoed 
gehouden van de bisschop voor 
tien jaar 

et Heldiardis uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

  

                                                             

442 Warlop, The Flemish nobility, annexes II, 1160. 
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39. Ida van Avesnes-Sur-Helpe443 
Sint-Omaars (Vlaanderen) & Saint-Pol / 1157-1199 
x Ingelram I van Campdavaine, graaf van Saint-Pol (†1150) 
x Willem IV, châtelain van Sint-Omaars (1170-†1191) – Erfgenaam: Willem V (opvolger); Willem VI (opvolger van Willem V); Beatrice van Sint-Omaars (opvolger van William VI) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

12600 1157 (notitia) O.L.V. abdij van 
Bertaucourt-les-Dames 
(Benedictijnen, Franse 
Rijk) 

Bevestiging schenking vader & 
toestemming gebruik bossen 

cum uxore sua Yda Disposant (met 
echtgenoot graaf 
Ingelram) 

Editie 

9758 9/1157 Godschalk, bisschop 
van Atrecht 

O.L.V. abdij van 
Bertaucourt-les-Dames 
(Benedictijnen, Franse 
Rijk) 

Bevestiging schenking 
eigendom Ablainvezelle 

et uxor ipsius Ida Disposant (met 
echtgenoot graaf 
Ingelram) 

Editie 

6832 25/4/1178 Willem IV, burggraaf 
van Sint-Omaars; Ida 
van Avesnes-Sur-
Helpe; Mathilde 
(moeder Willem) 

Bewoners van 
“Froland” (Vlaanderen) 

Bepaling cijns en heffingen una cum Ida uxore mea Medeoorkonder & 
disposant  

Editie 

7529 1186 Willem IV, burggraaf 
van Sint-Omaars; Ida 
van Avesnes-Sur-
Helpe; Willem V 
(zoon) 

Abdij van Andres 
(Benedictijnen, Guines) 

Vrijstelling foragium / Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

8657 1187 Willem IV, burggraaf 
van Sint-Omaars; Ida 
van Avesnes-Sur-
Helpe 

O.L.V. abdij van 
Broekburg, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Schenking rechten foragium 
Broekburg 

et Ida, uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Editie 

3269 1191 Willem IV, burggraaf 
van Sint-Omaars; Ida 
van Avesnes-Sur-
Helpe; Willem V 
(zoon) 

O.L.V. abdij van 
Mesen, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Verlening jaarlijkse rente om 
voor eeuwig hun verjaardagen 
te vieren (memoria) 

et Ida uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

2349 1194 Ida van Avesnes-Sur- Jan van Ieper, klerk Toewijzing inkomst aan klerk ego Ida castellana de Oorkonder & Transcriptie DiBe 

                                                             

443 Daniel Haigneré, Les chartes de Saint-Bertin d'après le Grand Cartulaire de dom Charles-Joseph Dewitte I (Sint-Omaars: d’Homont, 1886) nr. 289, 130-131; Warlop, The 
Flemish nobility, annexes II, 1108-9, 1113. 
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Helpe, burggravin 
van Sint-Omaars 

met consensus van haar zonen Sancto Audomaro disposant 

10787 1199 Ida van Avesnes-Sur-
Helpe, burggravin 
van Sint-Omaars, 
vrouwe van Prisches 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Vrijstelling op de tonlieu en 
winagium te Prisches 

Ego Ida castellana Sancti 
Audomari, domina de Plices 
 

Oorkonder & 
disposant 

Editie; met 
toestemming zoon 
Jacob 

40. Johanna van Roisin444 
Dowaai (Vlaanderen) / 1259-1286 
x Walter V (1254 - † ten laatste in 1286), burggraaf van Dowaai (zoon van Agnes van Beaumetz-les-Cambrai) – Erfgenaam: Willem VI 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

/ 1/1259 Walter V, burggraaf 
van Dowaai 

Kapittel van Saint-Amé 
(Dowaai) 

Stichting obit voor zichzelf en 
zijn vrouw 

et de Jehenain, me feme, 
castelaine de Douay 

Vermelding 
(zielenheil) 

Zie: Brassart, 
Histoire du chateau 
et de la chatellenie 
de Douai. Preuves, 
nr. 60, 82. 

/ 12/1263 Walter V, burggraaf 
van Dowaai; Johanna 
van Roisin  

Schepenen van Dowaai Verkoop rechten tonlieu 
uitgezonderd op de Scarpe 

et Jehane, se feme Consensus Zie: Brassart, 
Histoire du chateau 
et de la chatellenie 
de Douai. Preuves, 
nr. 64, 87-9. 

/ 12/1269 Walter V, burggraaf 
van Dowaai; Johanna 
van Roisin  

Abdij Saint-Aubert 
(Kamerijk) 

Beëindiging geschil abdij et jou Jehane de Roisin, 
femme mon segneur Watier 

Medeoorkonder & 
disposant 

Zie: Brassart, 
Histoire du chateau 
et de la chatellenie 
de Douai. Preuves, 
nr. 65, 90-1. 

/ 10/1273 Walter V, burggraaf 
van Dowaai 

Kapittel van Saint-Amé 
(Dowaai) 

Stichting kapelanie in de Vieille 
Tour van Dowaai 

Jehanain, me feme Vermelding 
(zielenheil) 

Zie: Brassart, 
Histoire du chateau 
et de la chatellenie 
de Douai. Preuves, 
nr. 66, 92-4; 
memoria familie 

                                                             

444 Blommaert, Les châtelains de Flandre, 97-8; Brassart, Histoire du chateau et de la chatellenie de Douai I, 131. 
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/ 23/5/1286 Johanna van Roisin, 
burggravin van 
Dowaai (weduwe) 

Willem van Issy, 
bisschop van Atrecht 

Geeft brief van onverminderd 
recht m.b.t. het kasteel van 
Vitry 

medame Jehane de Roisin, 
castelaine de Douai 

Oorkonder & 
disposant 

Zie: Brassart, 
Histoire du chateau 
et de la chatellenie 
de Douai. Preuves, 
nr. 67, 94-5 

41. Johanna van Wasquehal445 
Dowaai (Vlaanderen) / 1284 
x Walter VI, burggraaf van Dowaai (1285-1302) (zoon van Johanna van Roisin) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

/ 16/5/1284 / / Verkrijgen foragium op wijn 
Verkoop aan de stad Dowaai 
van de rechten van de 
burggraaf op de wijn (foragium) 

/ / Geen tekst; zie 
Demay. Inventaire 
des sceaux de 
Flandre II, nr. 
5530/1, 76. 

42. Lidiarde446 
Sint-Omaars (Vlaanderen) / 1084 
x Wulfric Rabel, burggraaf van Sint-Omaars (+- 1072) – Erfgenaam: Boudewijn van Sint-Omaars (+- 1092- +-1097 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

/ 1084 Geraard, bisschop 
van Terwaan 

Abdij van Marmoutier 
(Benedictijnen) 

Schenking altaar van Nieppe Lidiardis castellana fillique 
eius Balduini castellani 

Vermelding 
(laudabili petitioni) 

Zie: Gysseling en 
Koch. Diplomata 
Belgica I, nr. 166, 
285-6. 

  

                                                             

445 Blommaert, Les châtelains de Flandre, 98; Brassart, Histoire du chateau et de la chatellenie de Douai I, 138-9, 141, 147; Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 772. 
446 Warlop, The Flemish nobility, 118; annexes II, 1111; Blommaert, Les châtelains de Flandre, 169-70. 
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43. Mabilia van Bailleul447 

Ieper & Bailleul (Vlaanderen) / december 1209  – † vóór oktober 1243 
dochter van Boudewijn II, burggraaf van Ieper en Bailleul, en Agnes van Ieper. Erfgename voor de kasselrijen na de dood van haar broer Boudewijn III van Bailleul (1178-†1201) 
x Adam II van Walincourt (†1218) 
x Hugo III graaf van Rethel (in 1218) – Erfgenaam Jan, graaf van Rethel 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

26962 12/1209 Adam II de 
Walincourt, 
burggraaf van Ieper 
en Bailleuil; Amabilia 
van Bailleul 

Abdij van Zonnebeke 
(Arrouaise, 
Vlaanderen) 

Bevestiging eigen schenking 
(tiende) 

et Mabilia, uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

14591 
 

20/7/1211 Adam II de 
Walincourt, 
burggraaf van Ieper 
en Bailleuil; Mabilia 
van Bailleul 

Nonnenbosabdij te 
Zonnebeke 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging eigen schenking  et Mabilia uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

26964 28/11/1211 Adam II de 
Walincourt, 
burggraaf van Ieper 
en Bailleuil; Mabilia 
van Bailleul 

Abdij van Zonnebeke 
(Arrouaise, 
Vlaanderen) 

Bevestiging eigen schenking van 
opbrengsten 

et Mabilia, uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

27336 12/1211 Adam II van 
Walincourt, 
burggraaf van Ieper; 
Mabilia van Bailleul 

O.L.V. abdij van 
Mesen, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging verkoop grond   et Mabilia uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

14744 13/5/1212 Ferdinand van 
Portugal, graaf van 
Vlaanderen & 
Johanna van 
Constantinopel, 
gravin van 
Vlaanderen 

Nonnenbosabdij te 
Zonnebeke 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking van 
burggraaf en zijn vrouw 

Mabilie uxoris eius 
Mabilia uxor mea 
Mabilia uxor eius 

Disposant (met 
echtgenoot Adam) 

Transcriptie DiBe 

                                                             

447 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 635, 640; Lambin, Esquisses historiques et biographiques, 11-2; opmerking: Mabilia’s naam staat niet altijd ingevuld bij “actoren” 
op DiBe, waardoor het onmogelijk is om alle oorkonden waarin ze opduikt te verkrijgen via een zoekopdracht op naam.  
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14765 28/6/1212 Agnes van Ieper; 
Adam II van 
Walincourt 
(schoonzoon); 
Mabilia van Bailleul 
(dochter) 

Priorij van 
Beaurepaire, 
kanunnikessen 
(afhankelijk van de 
abdij van Cysoing) 
(Victorijnen, 
Henegouwen) 

Schenking jaarlijkse rente Ego, in nomine domini, 
Agnes de Balluele, domina 
de Fenaing, [et ego Adam 
de Walencourt et uxor mea, 
Mabilia, filia ipsius Agnetis] 

Oorkonder & 
disposant 

Editie; Agnes’ naam 
& titel staan eerst 

33084 1217 Raoul de Neuville, 
bisschop van Atrecht 

Abdij van Marchiennes 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging overeenkomst 
tussen burggraaf en de abdij 

et Mabiliam uxore eius Disposant (met 
echtgenoot Adam) 

Afbeelding DiBe  

32714 1218 Hugo III van Rethel, 
burggraaf van Ieper 
en Bailleul; Mabilia 
van Bailleul 

Abdij van Anchin 
(Benedictijnen, 
Henegouwen); officier 
van Doornik 

Manderen Robert de 
Hermercort afstand te doen van 
tienden 

Mabilia, uxor eius Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

32341 1219 Hugo III van Rethel, 
burggraaf van Ieper 
en Bailleul; Mabilia 
van Bailleul 

Gautier Medem 
(onbekend) 

Bevestigen afzien van rechten 
op twee molens bij stad Ieper 

Uxor mea Mabilia Medeoorkonder & 
disposant 

Geen volledige tekst 

16246 1219 Hugo III van Rethel, 
burggraaf van Ieper 
en Bailleul; Mabilia 
de Bailleul 

Priorij van 
Beaurepaire, 
kanunnikessen 
(afhankelijk van de 
abdij van Cysoing) 
(Victorijnen, 
Henegouwen) 

Akkoord over de inperking van 
een moeras 

Uxor mea Mabilia Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

33267 1219 Hugo III van Rethel, 
burggraaf van Ieper 
en Bailleul; Mabilia 
van Bailleul 

Abdij van Anchin 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Bevestiging schenking tiende Et Mabilia uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe 
! 

33269 3/1219 Hugo III van Rethel, 
burggraaf van Ieper 
en Bailleul; Mabilia 
van Bailleul 

Abdij van Anchin 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Bevestiging schenking tienden Et Mabilia uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe 

33268 7/1219 Mabilia van Bailleul, 
burggravin van Ieper 
en Bailleul 

Abdij van Anchin 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Bevestiging annulatie 
uitwisseling tussen Agnès de 
Bailleul (moeder van Mabilia) 
en de abdij 

Ego Mabilia uxor nobilis viri 
Hugonis primogentiti 
comitis Regitestensis, 
castellana Yprensis et de 
Balluel 

Oorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe 

16212 10/1219 Mabilia de Bailleul, 
burggravin van Ieper 

Henri de Hermecourt 
(onbekend) 

Schenking van societas 
(terragia) 

Ego Mabilia, castellana de 
Ypra et de Balliolo, filia 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe; 
“ex assensu mariti 



 150 

en Bailleul domine Agnetis bone 
memori 

mei Hugonis, filii 
comitis de Reties” 
 

26975 8/1220 Wouter van Marvis, 
bisschop van Doornik 

Abdij van Zonnebeke 
(Arrouaise, 
Vlaanderen) 

Schenking tienden voor 
zielenheil familie Agnes van 
Ieper (moeder Mabilia) en 
Boudewijn III 

Mabilie uxoris sue Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

32887 25/8/1221 Hugo III van Rethel, 
burggraaf van Ieper 
en Bailleul; Mabilia 
van Bailleul 

Daniël van Béthune, 
advocatus van Atrecht  

Vragen toestemming aan de 
advocatus van Atrecht om 3 
bourgeois van Atrecht voor 13 
jaar te ontvreemden van het 
leengoed dat ze van hen 
houden 

M[abilia] uxor eius de Ipres 
et de Bailiolo castellana 

Medeoorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe; 
Enkel Mabilia draagt 
titel 

16626 5/9/1221 Mabilia van Bailleul Abdij Sainte-Bertille 
van Maroeuil 
(Arrouaise, Artesië) 

Bevestiging schenking grond & 
droit de terrage 

Ego Mabilia castellana Ypre 
et Beillioli 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

31356 10/1222 Mabilia van Bailleul O.L.V. abdij van 
Mesen, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging verlening jaarlijkse 
rente aalmoezen voor het 
zielenheil van haar ouders en 
vergeving eigen zonden 

/ Oorkonder & 
disposant 

Geen tekst. 

17025 6/1223 Hugo III van Rethel, 
burggraaf; Mabilia 
van Bailleul, 
burggravin van Ieper 
en Bailleul 

Sint-Maartensabdij van 
Doornik 
(Benedictijnen, 
Doornik) 

Goedkeuring schenking tienden 
van hen in leen gehouden door 
Zeger van Kortrijk en zijn vrouw  

et ego Mabilia, uxor eius, 
castellana de Ypra et de 
Baliuel 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe; 
Beide titel 
catellanus, maar 
enkel Mabilia 
gespecifieerd  

33265 6/1224 Hugo III van Rethel, 
burggraaf van Ieper 
en Bailleul; Mabilia 
van Bailleul 

Abdij van Anchin 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Bevestiging schenking grond 
(inclusief droit de terrage) die 
ze in leen hielden van Roger IV, 
burggraaf van Lille 

et mabilia uxor eius Medeoorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe; 
Alleen Hugo neemt 
titel burggraaf Ieper 
en Bailleul aan 

31360 7/1225 Hugo III van Rethel, 
burggraaf van Ieper 
en Bailleul; Mabilia 
van Bailleul 

O.L.V. abdij van 
Mesen, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking in 
aalmoezen en voor eeuwig van 
domein en rechtspraak te 
Noordschote met al hun 
rechten op de grond en het 
kanaal (met uitzondering) 

/ Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

31458 22/8/1226 Mabilia van Bailleul, 
burggravin van 
Bailleul 

Sint-Donaaskapittel 
van Brugge 

Bevestiging overmaking tiende 
in parochie Ieper aan kapittel 
van Burgge & ziet af van haar 
rechten op het gebied 

Ego, castellana de Bella Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe;  
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31459 22/8/1226 Wouter II, abt en Jan, 
provoost van Brugge 
(Sint-Andries) 

Mabilia van Bailleul Bevestiging verklaring Mabilia 
geen rechten te hebben op het 
betwiste tiende in geschil met 
het Sint-Donaaskapittel Brugge 

nobilem mulierem 
castellanam de Bella 
 

Beneficiaris Transcriptie DiBe 

31916 6/1227 Mabilia van Bailleul, 
burggravin van Ieper 
en Bailleul 

Tempeliers Bevestiging schenking  Mabilie, châtelaine d’Ypres 
et de Bailleul 

Oorkonder & 
disposant 

Editie 

31917 6/1227 Mabilia van Bailleul, 
burggravin van Ieper 
en Bailleul 

Tempeliers Bekendmaking aanwezige 
vazallen bij schenking (DiBe 
31916) + verkoop rechten 

Mabilie, châtelaine d’Ypres 
et de Bailleul 

Oorkonder & 
disposant 

Editie 

31918 6/1227 Hugo III van Rethel, 
burggraaf van Ieper 
en Bailleul; Mabilia 
van Bailleul, 
burggravin van Ieper 
en Bailleul 

Tempeliers Bevestiging vrij bezit over 
geschonken goederen door Jan 
van Baisieux 

et Mabilie, châtelaine 
d'Ypres et de Bailleul et 
femme d’Hugues 

Medeoorkonder & 
disposant 

Editie 

20109 9/1235 Hugo III, graaf van 
Rethel; Mabilia van 
Bailleul, burggravin 
van Ieper en Bailleul 

Schepenen van Ieper Staan hun rechten af op de 
molen van Brielen 

/ Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

32349 10/1235 Hugo III, graaf van 
Rethel; Mabilia van 
Bailleul, burggravin 
van Ieper en Bailleul 

Schepenen van Ieper Bevestiging overhandiging 
molen aan de stad door 
Lambert Meden 

/ Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

44. Margareta van Brienne448 
Diksmuide & Wallers (Vlaanderen) / 1270-†1275 
x Diederik  VI? van Beveren, burggraaf van Diksmuide (tweede echtgenote) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

/ 5/1270 / / Overeenkomst over de 
rechtspraak in Benaix 

/ / Geen tekst; zie 
Demay. Inventaire 
des sceaux de 
Flandre II, nr. 5519, 
75. 

                                                             

448 J. Gaillard, Bruges et le Franc ou leur magistrature et leur noblesse, avec des données historique et généalogiques sur chaque famille I (Brugge: Gaillard, 1857), 41. 
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45. Margareta van Bailleul449 
Ieper, Bailleul & Beselare (Vlaanderen) / °december 1211 - † vóór mei 1255) 
dochter van Boudewijn II, burggraaf van Ieper en Agnes van Waveren; jongere zus van Mabilia van Bailleul; Burggravin van Ieper na de dood van haar neef Jan, graaf van Rethel, zoon van 
Mabilia. 
x Adam II van Walincourt 
x Boudewijn III van Aire-sur-la-Lys – Erfgename: Margareta (alias Maria) van Bailleul 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

27336 
 

12/1211 Adam II van 
Walincourt, 
burggraaf van Ieper; 
Mabilia van Bailleul 

O.L.V. abdij van 
Mesen, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging verkoop grond  [Baldeuinus de Aria et] 
Margareta uxor eius 

Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

17422 2/1225 Michel van Boelare, 
constable van 
Vlaanderen 

Abdij van Watten 
(Augustijnen, 
Vlaanderen) 

Bekendmaking afstand rechten 
tienden 

/ Disposant (met 
echtgenoot) 

Geen tekst 

26988 27/5/1227 Boudewijn III van 
Aire-sur-la-Lys; 
Margareta van 
Bailleul 

Parochianen van 
Beselare (Vlaanderen); 
Abdij van Zonnebeke 
(Arrouaise, 
Vlaanderen) 

Erkenning artibrale uitspraak 
conflict & afstand rechten op 
tiende Beselare 

uxor eius Margarita 
Margaritam uxorem meam 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

26989 27/5/1227 Boudewijn III van 
Aire-sur-la-Lys; 
Margareta van 
Bailleul 

Walter van Marvis, 
bisschop van Doornik; 
Parochianen van 
Beselare (Vlaanderen); 
Abdij van Zonnebeke 
(Arrouaise, 
Vlaanderen) 

Verzoek aan de bisschop om 
uitspraak conflict te ratifiëren 

Margaretam, uxorem 
meam; uxor mea 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe; zie 
DiBe 26981 

26998 11/1238 Margareta van 
Bailleul, vrouwe van 
Beselare 

Abdij van Zonnebeke 
(Arrouaise, 
Vlaanderen) 

bevestiging verkoop van tiende 
door haar vazal 

ego Margareta, domina de 
Beveslare 
ego vero Margareta, 
domina de Beveslare 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

27000 7/1239 Walter van Marvis, 
bisschop van Doornik 

Abdij van Zonnebeke 
(Arrouaise, 
Vlaanderen) 

Vidimus DiBe 26998 nobilis mulieris Margarete, 
domine de Beveslare 

Disposant Transcriptie DiBe 

27001 12/1239 Margareta van Abdij van Zonnebeke Bevestiging verkoop van tiende ego Margareta, Yprensis Oorkonder & Transcriptie DiBe 

                                                             

449 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 635, 640. 
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Bailleul, burggravin 
van Ieper, vrouwe 
van Beselare 

(Arrouaise, 
Vlaanderen) 

door haar vazal castellana et domina de 
Beveslare 

disposant  

21535 1240 Johanna van 
Constantinopel & 
Thomas van Savoye, 
gravin en graaf van 
Vlaanderen en 
Henegouwen 

(1) Arnold IV van 
Oudenaarde; Marie 
van Oudenaarde 
(dochter van Arnold) 
(2) Boudewijn III van 
Aire-sur-la-Lys; 
Margaretha van 
Bailleul (echtgenote) 

Beëindiging conflict tussen (1) & 
(2) i.v.m. huwelijk 

/ Beneficiaris Geen tekst 

46. Margareta van Bientques450 
Bergen (Vlaanderen) / 1242-1247 
x Gilbert II (1183 – †1202), burggraaf van Bergen (tweede echtgenote) – Erfgenaam: Gilbert III 
x Adam Keret (in 1204) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

21887 27/8/1242 Gilbert IV, burggraaf 
van Bergen 

Sint-Bertijnsabdij Sint-
Omaars (Benedictijnen, 
Artesië) 

Toewijzing compensatie 
lijfrente op tiende 

cum Margareta de 
Biekenes, avia mea 

Vermelding Transcriptie DiBe 

23649 11/1247 Walter II, abt van 
abdij van Bergen; H., 
decaan Christenheid 

Sint-Bertijnsabdij van 
Sint-Omaars 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging verwerving 
inkomsten als compensatie 
rente die Margareta hield op 
tienden (doarium) 

nobilis domina Margareta, 
avia ipsius, quondam 
castellana Bergensis 

Vermelding Transcriptie DiBe 

  

                                                             

450 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 654. 
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47. Margareta van Blois 
Kamerijk & Bourgondië / 1186-1218 
dochter van Theobald V, graaf van Blois, en Adelheid van Frankrijk, een dochter van de Franse koning. 
x Hugo III van Oisy (van 1183 - † Hugo in 1189), burggraaf van Kamerijk en vicecomes van Meaux  
x Otto I van Bourgondië (van 1190 - †1200), graaf van Bourgondië 
x Wouter II van Avesnes-sur-Helpe (van 1202/3) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

7704 1186 Hugo III van Oisy-le-
Verger, burggraaf van 
Kamerijk; Margareta 
van Blois 

Abdij van Cantimpré 
(Victorijnen, 
Vlaanderen) 

Schenking bos Margareta uxoris mea Medeoorkonder & 
disposant 
+ consensus 

Transcriptie DiBe 

8634 23/4/1186 Hugo III van Oisy-le-
Verger, burggraaf van 
Kamerijk 

O.L.V. kapittel van 
Atrecht (Vlaanderen) 

Bekendmaking schenking vazal et Margareta uxor mea Disposant (met 
echtgenoot) 

Editie 

8726 1189 Hugo III van Oisy-le-
Verger, burggraaf van 
Kamerijk; Margareta 
van Blois 

Abdij van Cantimpré 
(Victorijnen, 
Vlaanderen) 

Schenking / Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

12473 1189 Hugo III van Oisy-le-
Verger, burggraaf van 
Kamerijk; Margareta 
van Blois  

Abdij van Anchin 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Bevestiging schenking derde et coniunx mea Margareta Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

12123 1189 Hugo III van Oisy-le-
Verger, burggraaf van 
Kamerijk; Margareta 
van Blois 

Abdij van Mont-Saint-
Martin 
(Premonstratenzers, 
Kamerijk) 

Verlening vrijstelling tonlieu en 
winagium 

Margareta uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Editie 

10449 1189 Margareta van Blois 
(weduwe) 

Abdij van Anchin 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Bevestiging schenking 
echtgenoot 

Ego Margareta, quondam 
uxor domni Hugonis de Oysi 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

5393 1190 Margareta van Blois 
(weduwe), 
burggravin van 
Kamerijk, dame van 
Oisy-le-Verger 

Abdij van Cantimpré 
(Victorijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking derde Margareta domina de Oisi 
castellana Camre… Meldis 
vice comitissa tam 
presentibus 

Oorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe 

10544 1190 Margareta van Blois 
(weduwe), dame van 
Oisy-le-Verger 

Abdij van Cantimpré 
(Victorijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging afstand terragium  Ego Margareta, domina de 
Oisi 

Oorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe 
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10775 1194 Margareta van Blois, 
gravin van 
Bourgondië, dame 
van Oisy-le-Verger 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Kamerijk) 

Bevestiging schenking grond 
door derde 

Ego Margareta, comitissa 
Burgundie et domina Oisiaci 

Oorkonder & 
disposant 

Editie 

5463 26/3/1200 Boudewijn IX van 
Constantinopel, graaf 
van Vlaanderen en 
Henegouwen 

Abdij van Cantimpré 
(Victorijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenkingen Margareta quondam uxore 
sua 

Medeoorkonder & 
disposant (met 
echtgenoot 
†Hugo) 

Transcriptie DiBe 

15979 8/1218 Hendrik II, graaf van 
Bar 

Blanca van Navarra, 
gravin van Troyes 
(Champagne); 
Theobald IV van 
Champagne; Walter II 
van Avesnes-sur-Helpe; 
Margareta van Blois 
(echtgenote) 

Borgstelling voor Blanca / Beneficiaris (met 
echtgenoot 
Wouter II) 

Geen tekst 

48. Margareta van Guines451 
Kortrijk (Vlaanderen) / 1187 - 1217 
x Eustaas III van Fiennes 
x Roger I van Kortrijk (getrouwd van 1187 tot † Roger in 1190), burggraaf van Kortrijk en Gent (1141-1187) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

2249 6/3/1187 Filips van Elzas, graaf 
van Vlaanderen en 
Vermandois 

O.L.V. en Sint-
Maartenskerk Papinglo 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Verklaring schenking bezit voor 
stichting altaar en wekelijkse 
mis 

uxor eius Margareta Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

8592 24/12/1187 Filips van Elzas, graaf 
van Vlaanderen en 
Vermandois 

Margareta van Guines, 
burggravin van Kortrijk 

Bevestiging schenking 
eigendommen 

Margriete casteleyneghe 
van Cuertrike 

Beneficiaris Transcriptie DiBe 

2264 17/12/1195 Margareta van 
Guines, burggravin 
van Kortrijk 

Margareta van Guines, 
burggravin van Kortrijk 

Erkenning verkrijging curia van 
Lathem voor het leven van abdij 
Sint-Martens-Latem 
(Benedictijnen, Vlaanderen) 

Ego Margareta castellana 
Cutracensis 

Oorkonder & 
beneficiaris 

Transcriptie DiBe 

2267 14/4/1202 Boudewijn XI van Margareta van Guines, Verklaring schenking curia aan Margarete Curtracensi Beneficiaris Transcriptie DiBe 

                                                             

451 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 917-8; Blommaert, Les châtelains de Flandre, 49; Du Chesne, Histoire généalogique des maisons de Guines, 63. 
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Constantinopel en 
Maria van 
Champagne, graaf en 
gravin van 
Vlaanderen en 
Henegouwen 

burggravin van Kortrijk Margareta (DiBe 2264à castellane 

13517 1204 Margareta van 
Guines, burggravin 
van Kortrijk 

O.L.V. kapittel Kortrijk 
(Vlaanderen) 

Bekendmaking stichting kapel & 
stelt titularis voor 

Maria, dicta castellana de 
Curtraco 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

15272 15/3/1215 Johanna van 
Constantinopel, 
gravin van 
Vlaanderen en 
Henegouwen 

Abdij van Wevelgem 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking fidelem meam ac delectam 
sic dominam Margaretam 
castellanam Curtracensem 

Disposant Transcriptie DiBe 

15432 9/4/1216 Diederik, custos van 
Utrecht, persona van 
de Vier Ambachten 

Sint-Baafsabdij Gent 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Verklaring schenking geld aan 
het abdijhospitaal 

Margareta castellana 
Curtracensis 
Margarete castellane 

Disposant Transcriptie DiBe 

15722 4/1217 Zeger III, burggraaf 
van Gent; Hugo II van 
Gent (diens zoon) 

Abdij van Wevelgem 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Staan hun rechten af een grond 
die door de graaf van Vl. werd 
gegeven aan Margareta  

Margaretae, castellanae 
Curtracensi 

Beneficiaris Transcriptie DiBe; 
DiBe 8592 

49. Maria van Henegouwen (Maldegem/Spiere)452 
Maldegem & Spiere (Vlaanderen) / 1233-1237 
dochter van Willem van Henegouwen en Mathilde van Lalaing 
x Filip I, burggraaf van Maldegem (1207) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

19491 3/1233 Maria van Spiere O.L.V. kapittel Kortrijk 
(Vlaanderen) 

Bevestiging verkoop weide door 
derde 

Ego Maria, domina de 
Spiere 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

32684 5/1237 Maria van Spiere O.L.V. 
kathedraalkapittel van 
Doornik 

Toestemming verkoop tiende 
dat deel uitmaakt van haar 
doarium (hommagium) 

/ Oorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

32216 5/1237 Jan van Roubaix O.L.V. kathedraal-
kapittel Doornik 

Bekendmaking verkoop tiende Maria domina de Spira, 
quondam castellana de 
Maldenghem 

Vermelding 
(afstaan rechten) 

Transcriptie DiBe 

                                                             

452 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 968. 



 157 

50. Maria van Gavere453 
Gent (Vlaanderen) / 1242-1250 
Dochter van Raas VI van Gavere 
x Hugo III (1128/29 - †1264/5), burggraaf van Gent.  
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

21804 23/4/1242 Hugo III, burggraaf 
van Gent; Maria van 
Gavere 

Sint-Pietersabdij Gent 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Verkoop rechten gebied Maria, uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

35934 5/1243 Hugo III, burggraaf 
van Gent; Maria van 
Gavere 

Robert I van Frankrijk, 
graaf van Artesië 

Verkoop leen- en ergoed in bos 
(necessitum) & afstand rechten 
doarium 

/ Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

22059 29/5/1243 Hugo III, burggraaf 
van Gent; Maria van 
Gavere 

O.L.V. kapittel 
Antwerpen (Brabant 
(Leuven)) 

Verklaring vrijlating lijfeigenen 
die vanaf dan jaarlijkse cijns 
betalen aan het kapittel 

et MARIA uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

35935 1/7/1243 Maria van Gavere, 
burggravin van Gent 

Robert I van Frankrijk, 
graaf van Artesië 

Bevestiging schenking 
echtgenoot & verklaring goed 
niet te claimen (doarium) & 
erkent compensatie echtgenoot  

/ Oorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

27063 6/1244 Hugo III, burggraaf 
van Gent; Maria van 
Gavere 

Elizabeth van 
Utenhove, dochter 
bourgeois van Gent 

Bevestiging verkoop jaarlijkse 
rente (necessitum) 

uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

22476 10/1244 Hugo III, burggraaf 
van Gent; Maria van 
Gavere 

Schepenen en 
bourgeoisie van Gent  

Verlening Keure (vastlegging 
vrijstelling belastingen en taille 
& verplichtingen) 

Maria, uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

22513 12/1244 Hugo III, burggraaf 
van Gent; Maria van 
Gavere 

Sint-Pietersabdij Gent 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Hernieuwing overdracht 
rechten en prerogatieven (zie 
DiBe 21804) 

uxor mea 
uxor dicti Castellani 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

22879 9/1245 Margareta van 
Constantinopel, 
gravin van 
Vlaanderen en 
Henegouwen 

Sint-Pietersabdij Gent 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Goedkeuring verkoop grond Maria uxore sua Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

23145 20/4/1246 Hugo III, burggraaf 
van Gent; Maria van 

Sint-Pietersabdij Gent 
(Benedictijnen, 

Verkoop rechten heide van 
Temse & hun rechten in het 

uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

                                                             

453 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 835-6. 
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Gavere Vlaanderen) dorp 
24249 14/8/1249 Hugo III, burggraaf 

van Gent; Maria van 
Gavere 

Abdij van Bornem 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging vrijstelling boeren 
te Bornem van de taille en 
andere taken 

Maria eius uxor Medeoorkonder & 
disposant 

Editie 

24398 9/3/1250 Hugo III, burggraaf 
van Gent; Maria van 
Gavere 

Priesters van Sint-
Michielskerk Gent 
(Vlaanderen) 

Verkoop tiende Maria uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

24689 5/9/1250 Jan, provoost van 
Soignies, officier van 
de bisschop van 
Kamerijk  

Margareta van 
Constantinopel, gravin 
van Vlaanderen en 
Henegouwen 

Bevestiging verkoop Bornem 
(grond, kasteel, hommages, 
rechten, rechtspraak) 

mulier nobilis Mariae uxor 
domini castellani 
Maria uxor dicti castellani 
dominae Mariae uxoris dicti 
castellani 

Disposant (met 
echtgenoot) & 
consensus 

Transcriptie DiBe 

24550 9/9/1250 Officier van de 
bisschop van Doornik 

Margareta van 
Constantinopel, gravin 
van Vlaanderen en 
Henegouwen 

Bevestiging verkoop Bornem 
(grond, kasteel, hommages, 
rechten, rechtspraak) 

mulier nobilis Maria, uxor 
dicti castellani 
Maria uxor dicti castellani 
dominae Mariae, uxoris 
dicti castellani 

Disposant (met 
echtgenoot) & 
consensus 

Transcriptie DiBe 

51. Maria van Waveren454 
Bergen (Vlaanderen) / 1242-†1265 
x Gilbert IV (1234 – 1250, misschien nog levend in december 1264), burggraaf van Bergen (zoon van Mathilde van Wulveringem) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

21887 27/8/1242 Gilbert IV, burggraaf 
van Bergen; Maria 
van Waveren 

Sint-Bertijnsabdij Sint-
Omaars (Benedictijnen, 
Artesië) 

Toewijzing compensatie 
lijfrente op tiende 

ego Maroia, castellana 
Bergensis 
 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe; 
Maria staat 
doariumrechten af 

21889 
 

8/1242 Johanna van 
Constantinopel, 
gravin van 
Vlaanderen en 
Henegouwen 

Sint-Bertijnsabdij Sint-
Omaars (Benedictijnen, 
Artesië) 

Toestemming verkoop tiende Maroia, uxor eius Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

22446 1/9/1244 Gilbert IV, burggraaf 
van Bergen; Maria 
van Waveren 

Sint-Bertijnsabdij Sint-
Omaars (Benedictijnen, 
Artesië) 

Verkoop tiende Maroia, uxor eius 
uxori mee 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

22447 1/9/1244 Walter van Marvis, Sint-Bertijnsabdij Sint- Bevestiging verkoop tiende Maroia, uxor eius Medeoorkonder & Transcriptie DiBe 

                                                             

454 Warlop, The Flemish nobility,  annexes I, 656. 
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bisschop van Doornik Omaars (Benedictijnen, 
Artesië) 

uxori sue disposant 

22505 14/12/1244 Gilbert IV, burggraaf 
van Bergen; Maria 
van Waveren 

Abdij Ten Duinen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

Verlening vrijstelling tonlieu bij 
oversteken “overdracht” 

uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

24789 17/3/1244 Jan, abt van Bergen Sint-Winoksbergen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bevestiging afstand rechten op 
tiende door Maria (doarium) 

domicella M., uxor 
castellani Bergensis  

Disposant Transcriptie DiBe 

23210 6/1246 Peter van Doij, 
bisschop van Artesië 

Sint-Bertijnsabdij Sint-
Omaars (Benedictijnen, 
Artesië) 

Erkenning verkoop tiende et Maroia, uxor eius Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

52. Maria van Mortagne455 
Doornik & Mortagne (Vlaanderen) (°1280? - †1312) 
Enig kind van Jan, burggraaf van Doornik (1267 - 1279), heer van Mortagne, pair van Vlaanderen, en Maria van Conflans 
x Jan van Brabant, heer van Vierzon  
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

/ 7/1288 Gwijde van 
Dampierre, graaf van 
Vlaanderen en 
Namen 

Sint-Margrietkerk 
Doornik 

Bekrachtiging goedkeuring 
door voogden Maria van een 
schenking  

l'oir de Mortagne Vermelding 
(voogdij) 

d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 177, 
236-7 

/ 28/09/1288 Thomas en Willem 
van Mortagne, ooms 
en voogden Maria; 
Gwijde van 
Dampierre, graaf van 
Vlaanderen en 
markgraaf van 
Namen  

Jan I van Avesnes, 
graaf van 
Henegouwen 

Belofte onderwerping aan graaf 
van Henegouwen voor het leen 
Feignies vanaf 
meerderjarigheid Maria 

no chière suer medame de 
Mortaingne 
no chière nièce 

Vermelding 
(voogdij) 

d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 178, 
237-9. 

/ 1/12/1288 Jan van Avesnes, 
graaf van 
Henegouwen 

Maria van Mortagne, 
burggravin van 
Doornik 

Belooft jaarlijks rente te 
betalen aan Maria voor de 
dienst op het leen te Feignies 

no chière et foiable Marie, 
demisiele et hoir de 
Mortaingne 

Beneficiaris d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 179, 

                                                             

455 Warlop, The Flemish nobility, deel I, 283; annexes II, 1156-7, 1165. 
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239-40. 
/ 8/5/1291 Gwijde van 

Dampierre, graaf van 
Vlaanderen en 
Namen 

/ Bekendmaking 
meerderjarigheid Maria van 
Mortagne 

no chière amie Marie 
damoisielle de Mortagne et 
castelaine de Tournai, fille 
à noble home Jehan jadis 
signeur de Mortagne et 
castelain de Tournai 

Vermelding d’Herbomez, 
“Comment le 
quartier,” 63-4, 
voetnoot 1. 

/ 1291 Maria van Mortagne, 
burggravin van 
Doornik 

Abdij kasteel 
Mortagne 

Geeft toestemming innen rente 
op de seigneurie Mortagne 
voor de viering van verjaardag 
van haar tante 

Jou Marie, doumiselle de 
Mortaigne, castellainne de 
Tournay 

Oorkonder & 
disposant 

d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 185, 
250-1. 

/ 1291 Maria van Mortagne, 
burggravin van 
Doornik 

Sint-Pietersabdij Gent 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Verklaring overeenkomst m.b.t. 
de inkomst van haver te Hollain 

Nous Marie, demisiele de 
Mortagne et chastelaine de 
Tournay 

Oorkonder & 
disposant 

d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 180, 
240. 

/ 3/7/1291 Stedelijke 
magistraten 
(provoosten & 
gezworenen) van 
Doornik 

Maria van Mortagne, 
burggravin van 
Doornik 

Verklaring constructie brug l'hoir de Mortagne Beneficiaris d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 182, 
244. 

/ 27/04/1291 Thomas en Willem 
van Mortagne, ooms 
en voogden van 
Maria; Gwijde van 
Dampierre & Isabella 
van Luxemburg, graaf 
en gravin van 
Vlaanderen 

/ Raming roerende goederen van 
Maria van Mortagne 

la damisele de Mortaigne Vermelding 
(voogdij, raming) 

d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 181, 
241-3. 

/ 9/1291 Maria van Mortagne, 
burggravin van 
Doornik 

Stad Doornik bekrachtigen akkoord gemaakt 
door haar voogden tussen haar 
en de burgerij van Doornik 
(april 1287) 

nous, Marie, damoisielle de 
Mortagne, castelaine de 
Tournai, fille à noble home 
Jehan, jadis signeur de 
Mortagne, castelain de 
Tourna 

Oorkonder & 
disposant 

d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 183, 
244-5. 

/ 9/1291 Maria van Mortagne, 
burggravin van 
Doornik 

Stad Doornik bekrachtigen akkoord gemaakt 
door haar voogden tussen haar 
en de burgerij van Doornik 
(april 1287) 

nous Marie, damoisielle de 
Mortagne, castelaine de 
Tournai, fille à noble home 
Jehan, jadis signeur de 

Oorkonder & 
disposant 

d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 184, 
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Mortagne, castelain de 
Tournai 

247-250. 

/ 1292 Maria van Mortagne, 
burggravin van 
Doornik 

Sint-Amandsabdij 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Bekendmaking voorwaarden 
akkoord m.b.t. weiderecht en 
andere rechten uit te voeren in 
de bossen van de abdij door de 
inwoners van Mortagne 

Nous Marie, demisiele de 
Mortaigne et chastelaine 
de Tournay 

Oorkonder & 
disposant 

d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 186, 
251-3. 

/ 1293 Maria van Mortagne, 
burggravin van 
Doornik 

Sohier le Maire, 
baljuw Doornik; stad 
Doornik 

Opdraging overdracht rente 
aan stad Doornik, die werd 
verkocht door haar leenman en 
oom, Willem van Mortagne 

Nous Maria, demisiele de 
Mortaigne et chastelaine 
de Tournay 

Oorkonder & 
disposant 

d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 187, 
253-4. 

/ 1/1294 Maria van Mortagne, 
burggravin van 
Doornik 

Schepenen van Bruille Belast de schepenen van Bruille 
met de rechtspraak m.b.t. de 
bossen van Sint-Amand 

Nous, Marie, demisiele de 
Mortagne, chastelainne de 
Tournay 

Oorkonder & 
disposant 

d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 188, 
254-5. 

/ 2/1295 Gwijde van 
Dampierre, graaf van 
Vlaanderen en 
Namen 

Maria van Mortagne, 
burggravin van 
Doornik 

Kwijtschelding schuld Maria no chière et foiable Marie, 
demisiele de Mortagne, 
castelaine de Tournai 

Beneficiaris d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 189, 
255. 

/ 24/7/1295 Willem van 
Mortagne, oom en 
voogd van Maria 

Maria van Mortagne, 
burggravin van 
Doornik 

Verklaring ontvangst 
vergoeding Gwijde, graaf van 
Vlaanderen voor verbreking 
huwelijk tussen Maria & Gwijde 
(zoon graaf) 

me chière nièche 
medemsele de Mortagne, 
castellainne de Tournai 

Vermelding d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 190, 
256. 

/ 1296 Gwijde van 
Dampierre, graaf van 
Vlaanderen en 
Namen 

Willem van Mortagne, 
oom van Maria 

Verleent toestemming aan 
Maria om twee bossen en de 
tol van Maude (winage) als 
waarborg te stellen, voor de 
afbetaling van haar schuld aan 
haar oom Willem 

no chière et foiavle Marie, 
demisiele de Mortaigne, 
castelaine de Tournay 

Beneficiaris d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 187, 
253-4. 

53. Mathilde V van Béthune456 
Lille & Peronne (Vlaanderen) / 1244-1255 

                                                             

456 Blommaert, Les châtelains de Flandre, 131-2; Warlop, The Flemish nobility, 943-4; Leuridan, Les châtelains de Lille, 133, 136. 
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dochter van William van Bethune en Isabella van Pontrohart 
x Jan II (†1244), burggraaf van Péronne (vanaf 1234) en Lille (vanaf 1236) – Erfgenaam: Jan III 
x Robert van Waveren, baljuw van Vlaanderen 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

34303 1/1244 Jan II, burggraaf van 
Lille en Peronne; 
Mathilde van 
Bethune 

Eusilia van Enghien, 
abdis van abdij van 
Denain (Benedictijnen, 
Henegouwen) 
 

Bevestiging verkoop tiende & 
grond in ruil voor jaarlijkse 
rente 

Mathildis, uxor nostra Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

34701 1/1244 Johanna van 
Constantinopel, 
gravin van 
Vlaanderen en 
Henegouwen 

Abdij van Denain 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Bevestiging DiBe 34303 Mathildis uxor eius Disposant (met 
echtgenoot) 

Editie 

34304 6/1244 Adzo I, bisschop van 
Atrecht 

Abdij van Denain 
(Benedictijnen, 
Henegouwen) 

Bevestiging DiBe 34303 / Disposant (met 
echtgenoot) 

Editie 

22855 17/8/1245 Paus Innocentius IV 
(Bull) 

Robert II van 
Waveren, seneschalk 
van Vlaanderen 

Mededeling verlening 
vrijstelling voor huwelijk Robert 
met Mathilde (verwant in de 
4de graad) 

nobilem mulierem 
Matildim castellanam 
Insulensem 

Vermelding Transcriptie; 
Mathilde is hier 
weduwe van Jan II 

/ 23/03/1255 Arnold van 
Mortagne, burggraaf 
van Doornik 

Boudewijn van 
Commines (neef) 

Verplichting terugbetaling 
schuld aan Boudewijn, omdat 
die voor hem had betaald aan 
de twee dochters van Mathilde 

Mehaut, castelainne de Lile 
et de Péronne 

Vermelding d'Herbomez, 
Histoire des 
châtelains de 
Tournai II, nr. 88, 
106-7. 
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54. Mathilde van Brussel457 
Brussel (Brabant (Leuven)) / 1289-†1298 
Enige erfgename van Leo II, burggraaf van Brussel  
x Hendrik van Marbais  
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

/ 5/1289 Mathilde van Brussel Boeren van Elsele Verlening nieuwe 
gemeenschappelijke weide 
“Opstal” aan de boeren van 
Elsele 

Nous Mahaus, Castelaine 
de Bruxelle 

Oorkonder & 
disposant 

Alphonse Wauters, 
Histoire des environs 
de Bruxelles ou 
description 
historique des 
localités qui 
formaient autrefois 
l’ammanie de cette 
ville 9A (Brussel: 
Culture et 
civilisation, 1975), 
67. 

/ 11/1291 Mathilde van Brussel Jan, zoon van Mathilde Afstaan rechten op het 
leengoed van Breucq t.v.v. haar 
zoon Jan 

/ Oorkonder & 
disposant 

Vermelding 
oorkonde in Demay, 
Inventaire des 
sceaux de la Flandre 
II, nr. 5500, 72. 

  

                                                             

457 Wauters, Histoire des environs de Bruxelles III, 323. 
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55. Mathilde van Mortagne458 
Lille (Vlaanderen) / 1266 - †1311 
dochter van Arnulf, burggraaf van Doornik, heer van Mortagne en Yolanda van Coucy-le-Château-Auffrique 
x Jan III van Lille, burggraaf van Lille (1255 - †1276) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

/ 7/1275 Jan III, burggraaf van 
Lille; Mathilde van 
Mortagne 

/ Regeling 
huwelijksovereenkomst tussen 
hun zoon, Thomas, en 
Catherine, dochter van Filip van 
Maldenghien 

/ Medeoorkonder & 
disposant 

Archives 
Départementales du 
Nord à Lille, B 402. 

56. Mathilde van Houdain459 
Broekburg (Vlaanderen) & Chocques (Artesië) / 1216 - †1220 
x Boudewijn van Comines (1187-†1218)  
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

/ 1/1216 / / Akkoord m.b.t. gronden van 
Choques en Robecq met Daniel, 
advocatus van Arras 

/ 
 

/ Demay. Inventaire 
des sceaux de 
Flandre II, nr. 5492, 
71. 
 

16424 11/1220 Mathilde van 
Houdain, dame van 
Chocques (Artesië) 

Abdij Sint-Jan-Baptiste 
te Chocques 
(Arrouaise, Artesië) 

schenking visvijver in ruil voor 
misviering (zichzelf en 
voorouders) (memoria) 

Ego igitur Mathildis de 
Housdaing agnomine 
nuncupata, domina de 
Chockes 

Oorkonder & 
disposant 

Editie 

25519 11/1220 Adam van 
Walincourt, bisschop 
van Terwaan 

Abdij van Choques 
(Arrouaise, Artesië) 

bevestiging schenking vijver, 
kanaal en wateren 

nobilis mulier Matildis de 
Hosdaing, domina de 
Chokes 

Disposant Afbeelding DiBe; zie 
DiBe 16424 

                                                             

458 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, nr. 185/25; Leuridan, Les châtelains de Lille, 137-8, 143; Blommaert, Les châtelains de Flandre, 132. 
459 Theodore Leuridan, “Statistique féodale du Département du Nord. La châtellenie de Lille,” Bulletin de la commission historique du département du Nord 17 (1886): 50-

1. 
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57. Mathilde van Aire/Sint-Omaars460 
Sint-Omaars (Artesië) / 1233 - † vóór 21 januari 1281 
dochter van Beatrice I van Sint-Omaars & Filip van Aire-sur-la-Lys. Burggravin van Sint-Omaars (in 1251) 
x (vóór 1223) Jan II van Ieper, heer van Reninge (†1261) – erfgenaam: Willem VII, burggraaf van Sint-Omaars (1251-†1252) 
  

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

/ 11/1253 Jan van Ieper, heer 
van Reninge; 
Mathilde van Sint-
Omaars  

Sint-Maartenskerk 
(Ieper) 

Verkoop grond & afstand 
rechten doarium 

et Mathildis eius uxor, 
castellana sancti audormari 

Medeoorkonder & 
disposant 

Feys en Nelis, 
Cartulaires de la 
prévoté de Saint-
Martin à Ypres, nr. 
186, 125-126. 

/ 6/1254 Johannes van 
“Lauduno”, officier 
van Terwaan 

Sint-Maartenskerk 
(Ieper) 

Bevestiging oorkonde 11/1253 nobilis mulier domina 
Mathildis, castellana sancti 
Andomari, uxor dominini 
Johannis de Rininghes 

Disposant  Feys en Nelis, 
Cartulaires de la 
prévoté de Saint-
Martin à Ypres, nr. 
188, 127. 

/ 9/1261 Paus Urbanus IV Sint-Maartenskerk 
(Ieper) 

Bevestiging schenking grond et Mathildis, castellana 
Sancti Audomari, uxor eius 
[et eorumdem filii] 

Disposant (met 
echtgenoot) 

Feys en Nelis, 
Cartulaires de la 
prévoté de Saint-
Martin à Ypres, nr. 
217, 146-7. 

  

                                                             

460 Blommaert, Les châtelains de Flandre, 178; Warlop, The Flemish nobility, annexes II, 1110, 1116; Giry, “Les châtelains de Saint-Omer, 1042-1386,” tweede artikel, 101-
5. 
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58. Mathilde van Waveren461 
Lille (Vlaanderen) & Bapaume (Artesië) / 1157-1185 
x Reinhout II, burggraaf van Lille (1147-†1163) 
x Hugo van Beaumetz-les-Cambrai, burggraaf van Bapaume 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

5249 13/5/1157 Diederik van de Elzas 
en Sybilla van Anjou, 
graaf  en gravin van 
Vlaanderen; Willem 
van Blois, graaf van 
Boulogne (zoon) 

Mathilde van Waveren garantstelling voor 
onvervreemdbaarheid van 
Mathildes doarium dat ze 
verkreeg van Reinhout II, 
burggraaf van Lille 

uxoris sue Matildis 
Matildis uxoris castellani 
 

Beneficiaris Transcriptie DiBe 

11913 1185 Hugo van Beaumetz, 
burggraaf van 
Bapaume; Mathilde 
van Waveren  

O.L.V. abdij Avesnes-
lès-Bapaume, 
monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

schenking grond voor zielenheil 
(memoria) 

Matildis, uxor mea Medeoorkonder & 
disposant 

Editie: Pierre 
Bougard en Bernard 
Delmaire, Le 
cartulaire et les 
chartes de l’abbaye 
de femmes 
d’Avesnes-lès-
Bapaume, 
(Turnhout: Brepols, 
2014), nr. 44, 102-3. 

  

                                                             

461 Leuridan, Les châtelains de Lille, 114; 
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59. Mathilde van Wulveringem462 
Bergen (Vlaanderen) / 1222-1250 
x Gilbert III (1215 - †1223), burggraaf van Bergen – Erfgenaam: Gilbert IV 
x Filip van Zomergem, heer van Woestijne 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

16949 11/6/1222 Arnold van Clermont, 
kanunnik en officier 
van Doornik 

Sint-Bertijnsabdij van 
Sint-Omaars 
(Benedictijnen, 
Artesië) 

verklaring verpanding tienden 
van  de burggraaf aan de abdij 
van Sint-Omaars voor een 
geldlening 

Mathildis, uxor eius 
Mathildis, uxor predicti 
castellani 

Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

16865 11/6/1222 Walter van Marvis, 
bisschop van Doornik 

Sint-Bertijnsabdij van 
Sint-Omaars 
(Benedictijnen, 
Artesië) 

Bevestiging DiBe 16949 uxorem eius Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

31503 7/1234 Filip van Zomergem, 
heer van Woestijne; 
Mathilde van 
Wulveringem, 
burggravin van 
Bergen (weduwe van 
Gilbert III) 

Sint-Donaaskapittel 
Brugge (Vlaanderen) 

Bekendmaking goedkeuring 
door Mathildes zoon Gilbert IV 
van een geldlening door een 
derde met als onderpand een 
deel van hun zoons tiende 
 

[Ego, Philippus, dominus de 
Wastine] et Mathildis, uxor 
mea, castellana de Bergis 
 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

23554 7/1248 Mathilde van 
Wulveringem; Gilbert 
IV, burggraaf van 
Bergen (zoon) 

Sint-Bertijnsabdij van 
Sint-Omaars 
(Benedictijnen, 
Artesië) 

Toewijzing jaarlijkse rente in ruil 
voor grond Panelswerf te 
Veurne  

Magthildis de Wlurinchem, 
quondam castellana 
Bergensis, et Gillebertus, 
castellanus Bergensis, eius 
filius, 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe; 
Mathilde eerst in 
intitulatio 

24492 23/6/1250 Boudewijn van 
Bailleul, miles 

Sint-Bertijnsabdij van 
Sint-Omaars 
(Benedictijnen, 
Artesië) 

Bevestiging afstand Mathilde 
doariumrechten op tiende 
Heist-aan-Zee 

domina Mathildis de 
Woleringhem, dicta 
castellana Bergensis 

Disposant  Transcriptie DiBe 

  

                                                             

462 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 655. 
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60. Oda van Bailleul 
Bailleul (Vlaanderen) / 1174 
x Boudewijn II, burggraaf van Bailleul 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

5589 11/6/1174 Boudewijn II, 
burggraaf van Bailleul 

Martijn, abt abdij 
Maroeuil (Arrouaise, 
Vlaanderen) 

Bekendmaking schenking grond Oda de Bailiol 
ipsius Ode 

Disposant (met 
familie) 

Editie 

61. Oda van Champlitte463 
Gent (Vlaanderen) / 1128-1245  
Dochter van Odo II, graaf van Champagne 
x Hugo II (1212 - †1232), burggraaf van Gent – erfgenaam: Hugo III (burggraaf van 1234-1264) > Oda is van 1232-1234 weduwe-burggravin 
x Robert van Le Quesnoy 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

18433 1128 Hugo II, burggraaf 
van Gent; Oda van 
Champlitte 

William van Vergy Verkoop deel dorp Champlitte / Medeoorkonder & 
disposant 

Fragmentaire editie 

18483 3/1229 Hugo II, burggraaf 
van Gent; Oda van 
Champlitte; Hugo III 
(zoon) 

Inwoners van 
Mariekerke 

Verlening keure aan inwoners 
Mariekerke (clausules m.b.T. 
delicten, tonlieu, boetes enz.) 

uxorque mea Oda Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

19047 6/1231 Hugo II, burggraaf 
van Gent; Oda van 
Champlitte 

Alexander van Gent Verkoop kasteel (mansura) in 
ruil voor jaarlijkse hommage 
(handschoenen) 

et uxor sua Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

19029 25/6/1231 Hugo II, burggraaf 
van Gent; Oda van 
Champlitte 

Alexander van Gent Bevestiging verkoop kasteel 
(DiBe 19047) 

et Oda, uxor sua. Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

19024 25/6/1231 Schepenen van Briel Inwoners van Gent Bevestiging DiBe 19029 et domina Oda, uxor sua, Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

19347 26/11/1232 Oda van Champlitte, 
burggravin van Gent 

Robert VII van 
Béthune, advocatus 

aanstelling advocatus Arras als 
borgstaander voor verbintenis 

Oda Castellana Gandensis, 
domina Hosdinii 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

                                                             

463 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 833; Blommaert, Les châtelains de Flandre, 51. 
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(weduwe) van Atrecht; 
Inwoners Vier 
Ambachten 

die ze aanging in de Keure 
verleend aan Vier Ambachten 

19439 1/1233 Oda van Champlitte, 
burggravin van Gent 
(weduwe) 

Abdij Ten Duinen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

bevestiging verkoop echtgenoot 
& afstand seigneuriele rechten 
erop, buiten hoge rechtspraak 

Ego Oda domina Castellana 
Gandensis 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

19723 2/1234 Oda van Champlitte, 
burggravin van Gent 
(weduwe) 

Vazallen van de 
burggraaf van Gent 

bevestiging vrijstelling taille en 
precaria verleend door haar 
echtgenoot en schoonvader 

Ego Oda Castellana 
Gandensis et domina de 
Hosdinio 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

29100 6/1237 Arnold II, abt van 
Sint-Michielsabdij 
Antwerpen; Ar., prior 
van abdij; J. provoost 
van Boom  

Abdij Ten Duinen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

bevestiging verkoop goederen 
door echtgenoot (DiBe 19439) 

Oda, dicta castellana 
Gandensis 

Disposant 
(vidimus) 

Transcriptie DiBe 

34348 12/1242 Robert van Le 
Quesnoy; Oda van 
Champlitte 

Robert VII van 
Béthune, advocatus 
van Atrecht 

Beloven vergoeding voor 
borgstaan tegenover een 
bourgeois van Gent (schulden) 

et ego Oda quondam 
Gandanensis castellana 

Medeoorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe  

34351 8/1245 Robert van Le 
Quesnoy; Oda van 
Champlitte 

Robert VII van 
Béthune, advocatus 
van Atrecht 

Beloven vergoeding voor 
borgstaan tegenover een 
bourgeois van Gent (schulden) 

[et carissima uxor mea] Oda 
quondam castellana 
gandensis 

Medeoorkonder & 
disposant 

Afbeelding DiBe 

62. Ogiva van Phalempin464 
Lille (Vlaanderen) / 1108 
x Roger I, châtelain van Lille (†1098 bij de slag van Antiochië (Blommaert, 128): erfgenaam Roger II (burggraaf van 1098-1130) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

7427 24/12/1108 Baudry, bisschop van 
Noyon-Doornik 

Abdij van Phalempin 
(Augustijnen, 
Vlaanderen) 

goedkeuring herstel abdij 
Phalempin & bevestiging 
bezittingen 

nomine Ogivam 
praefata mulieris/muliere 

Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

                                                             

464 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 940. 
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63. Petronella van Kortrijk465 
Kortrijk & Gent (Vlaanderen) / °1145 - †1215 
Dochter van Roger I, burggraaf van Kortrijk, en Sara van Lille 
x Zeger II (getrouwd vóór 1190), burggraaf van Gent (1186-†1199) (zoon van Alice van Gent) – erfgenaam: Zeger III, burggraaf van Gent (1200-1227) 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

1828 1198 Baudry, bisschop van 
Noyon-Doornik 

Abdij van Affligem 
(Benedictijnen, 
Brabant (Leuven)) 

Afstand tienden et uxor mea Petronilla  
 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

31875 1200 Petronella, 
burggravin van Gent 
en Kortrijk 

Tempeliers Bevestiging schenking 
echtgenoot 

/ Oorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

15218 1214 Petronella van 
Kortrijk (weduwe) 

Abdij van Affligem 
(Benedictijnen, 
Brabant (Leuven)) 

Bekendmaking geldlening van 
de abdij door een derde  

Ego Petronilla uxor 
quondam viri nobilis Sigeri 
castellani Gandensis 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

31884 1214 Petronella van 
Kortrijk, burggravin 
van Gent en Kortrijk 
(weduwe) 

Tempeliers Bevestiging schenkingen 
echtgenoot 

Pétronille, châtelaine de 
Gand et de Courtrai 

Oorkonder & 
disposant 

Editie 

64. Sarah466 
Mons (Henegouwen) / 1247-1249 
dochter van Hendrik, burggraaf van Mons 
x Hendrik I Berthout, burggraaf van Mons in haar naam 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

29837 1247 Hendrik I Berthout, 
burggraaf van 
Bergen; Sarah 

Abdij van Bélian 
(Mesvin) (Victorijnen, 
Henegouwen) 

Goedkeuring schenking derde / 
 

Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst; origineel 

                                                             

465 Blommaert, Les châtelains de Flandre, 50; Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 830, 919-20. 
466 J. De Raadt, “Les seigneuries du pays de Malines. Keerbergen et ses seigneuries,” Messager des sciences historiques ou Archives des arts et de la bibliographie de Belgique 

58 (1890): 300-1. 
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30123 8/1249 Hendrik I Berthout, 
burggraaf van 
Bergen; Sarah 

Abdij van Aulne 
(Cisterciënzers, Luik) 

Bevestiging schenking 
echtgenoot 

/ Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

65. Sofie van Altena/Grimbergen467 
Brussel (Brabant (Leuven)) / 1212-1248 
x Arnold III Berthout, heer van Grimbergen 
x Leo I, burggraaf van Brussel (1215-1235) – Erfgenaam: Leo II 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

14913 
 

1212 Leo I, burggraaf van 
Brussel; Sofie van 
Altena; Gerard IV van 
Grimbergen 

Priorij van Vorst 
(Benedictijnen, 
Brabant (Leuven)) 

Doen afstand van grond cum uxore Sophia 
vel uxor eius  

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

18231 9/1/1228 Arnold IV van 
Grimbergen (zoon) 

Abdij van Ninove 
(Premonstratenzers, 
Vlaanderen) 

Verklaring compensatie cijns 
verschuldigd aan abdij met de 
cijns die zij hem moeten 

de speciali assensu nobilis 
matronae Sophiae, matris 
meae Bruxellensis 
castellanae 

Consensus Transcriptie DiBe 

18966 3/1231 Leo I, burggraaf van 
Brussel; Sofie van 
Altena, burggravin 
van Brussel; Gerard 
IV van Grimbergen 

Abdij van 
Dendermonde 
(Zwijveke) 
(Cisterciënzer, 
Vlaanderen) 

Bevestiging schenking bos [Ego Leonius Bruxcellensis 
castellanus] et Sophia, uxor 
mea, eiusdem ville 
castellana 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

19986 8/4/1235 Sofie van Altena, 
burggravin van 
Brussel 

Abdij van Ninove 
(Premonstratenzers, 
Vlaanderen) 

bevestiging uitwisseling van een 
allodium die haar dienaar voor 
haar sloot 

Ego Sophia, castellana 
Bruxellensis 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

/ 1236 Leo I, burggraaf van 
Brussel; Sofie van 
Altena 

Klooster Dames 
Blanches (later O.L.V. 
met de Roos) 

Schenking huis met hof en 
jaarlijkse som geld 
(stichting) 

Sophia, uxor nostra Medeoorkonder & 
disposant 

Coenegracht, 
“Ontstaan van de 
Brabantse witte 
vrouwen,” nr. 2, 81. 

21359 3/1240 Leo I, burggraaf van 
Brussel; Sofie van 
Altena 

Abdij van Affligem 
(Benedictijnen, 
Brabant (Leuven)) 

Erkenning schenking tienden et Sophia, uxor eius Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

                                                             

467 Wauters, Histoire des environs de Bruxelles II, 86 en deel III, 322-3. 
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23682 18/4/1248 Leo I, burggraaf van 
Brussel; Sofie van 
Altena 

Willem I van Altena verklaring afstand bezittingen 
die ze verkregen na de dood 
van Diederik van Altena 

et Sophia uxor sua Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

66. Sofie van Rhode  
Sint-Oedenrode? (Brabant) / 1234 
x William van Mol 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

26717 1234 Hendrik I, hertog van 
Brabant 

Abdij van Tongerlo 
(Premonstratenzers, 
Brabant (Leuven))  

bevestiging allodia verkregen 
van William en vervolgens in 
leen teruggegeven en verklaring 
levenslang behoud van Sofie’s 
doarium alsof ze allodiale 
bezittingen waren 

uxor sua Sophia castellana 
de Rode 

Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

67. Virginia van Heynes468 
Oudenburg (Vlaanderen) / 1190-1226 
erfgename van de kasselrij Oudenburg 
x Gerard van Bailleul (1166-1206), burggraaf van Oudenburg 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

10930 15/3/1190 Evrard van Avesnes, 
bisschop van 
Doornik; Arnold I 
decaan; Goswin en 
Diederik, 
aartsdecanen 

Kapel Oudenburg 
(Heilige kruis) 

stichting kapel op hun domein 
(memoria) 

uxor eius Virgina Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

10481 15/3/1190 Herimannus, abt van 
abdij van Oudenburg 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Abdij van Oudenburg 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

Schenking kapel  uxori eius Vergine Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe; 
abdij gesticht door 
gesticht door Gerard 
van Bailleul 

                                                             

468 Warlop, The Flemish nobility, annexes I, 634, 639; Thierry de Limburg-Stirum, “Description des sceaux de quelques seigneurs de Flandre,” Annales de la société 
d’émulation de Bruges 21 (1869): 6; Warlop, “De adel te Oudenburg,” 163. 
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10941 15/3/1190 Gerard van Bailleul, 
burggraaf van 
Oudenburg; Virginia 

Kapel Oudenburg 
(Heilige kruis) 

bekendmaking stichting kapel 
en regeling onderhoud 
kapelaan 

uxor mea Vergina Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe” 

13130 1201 Gerard van Bailleul, 
burggraaf van 
Oudenburg; Virginia 

Proosdij van Watten 
(Augustijnen, 
Vlaanderen) 

schenking grond aan proosdij & 
oplegging jaarlijkse diesnt voor 
schenkers (memoria) 

/ Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

33664 1202 Willem V, burggraaf 
van Sint-Omaars 

Kapel Oudenburg 
(Heilige kruis) 

herinnering stichting kapel & 
bekendmaking schenking tiende 

et venerabilis uxor eius 
Virgina, 

Vermelding Transcriptie DiBe 

13683 1204 Gerard van Bailleul, 
burggraaf van 
Oudenburg; Virginia 

Abdij van Ten Duinen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

toewijzing jaarlijkse belasting 
van paling 

uxor mea Virgina Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

11347 4/10/1206 Gerard van Bailleul, 
burggraaf van 
Oudenburg; Virginia 

Abdij van de Heilige-
Marie-Magdalena te 
Etrun, monialen 
(Benedictijnen, 
Vlaanderen) 

bekendmaking belastingen op 
boter verschuldigd aan de abdij 
van Etrun 

/ Medeoorkonder & 
disposant 

Geen tekst 

15756 27/6/1217 Egidius I Berthout; 
Catherine van Bailleul 
(echtgenote en 
dochter Virginia) 

Abdij van Ten Duinen 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

bevestiging DiBe  13683 
 

Virginia uxor eius Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

34234 4/1226 Eustaas III van 
Grammene 

Kapel Oudenburg 
(Heilige kruis) 

bevestiging schenking 
voorouders van jaarlijkse 
inkomst  

Vergina uxor eius Disposant (met 
echtgenoot) 

Transcriptie DiBe 

68. Yolanda van Coucy-le-Château-Auffrique469 
Doornik (Vlaanderen) & Mortagne (Saint-Pol) 
x Arnold van Mortagne, burggraaf van Doornik – dochter: Mathilde van Mortagne 
 

DiBe Datum Oorkonder Benificiaris Actio juridica Vermelding/titel Rol Opmerkingen 

23089 3/1246 Arnold van 
Mortagne, burggraaf 
van Doornik; Yolanda 
van Coucy-le-
Château-Auffrique 
 

Abdij van Vaucelles 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

vrijstelling alle tollen op 
domeinen  (winage, passagium, 
tonlieu, rotaticus, ponderatio) 

Yolendis uxor mea 
 

Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

                                                             

469 Warlop, The Flemish Nobility before 1300, 1162; d’Herbomez, Histoire des châtelains de Tournai I, 83-92. 
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24480 5/1250 Arnold van 
Mortagne, burggraaf 
van Doornik; Yolanda 
van Coucy-le-
Château-Auffrique 

Abdij van Spermalie 
(Cisterciënzers, 
Vlaanderen) 

bevestiging schenking grond 
door Egidius van Bredene, 
provoost van Dowaai 

et ---, uxor nostra Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

24527 5/1250 Arnold van 
Mortagne, burggraaf 
van Doornik; Yolanda 
van Coucy-le-
Château-Auffrique 

Reguliere kanunniken 
van Cysoing 
(Victorijnen, 
Vlaanderen) 

bevestiging uitwisseling cijns 
voor een andere 

Yolendis, uxor eius Medeoorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 

35623 7/1250 Reguliere kanunniken 
van Cysoing 
(Arrouaise, 
Vlaanderen) 

Arnold van Mortagne, 
burggraaf van Doornik 
; Yolanda van Coucy-le-
Château-Auffrique 

bevestiging uitwisseling cijns 
voor een andere (DiBe 24527) 

Yolendi eius uxori Beneficiaris Transcriptie DiBe 

35500 25/3/1250 Officier van de 
bisschop van Doornik 

Walter van Marvis, 
bisschop van Doornik 

aanstelling notaris voor 
vastleggen instemming Yolande 
met de verkoop van een deel 
van de rechtspraak (gedaan 
door haar echtgenoot) & 
verklaring dat ze niet benadeeld 
werd door de verkoop 
(doarium) 

/ Disposant  Geen tekst 

24408 25/3/1250 Yolanda van Coucy-
le-Château-Auffrique 

Walter van Marvis, 
bisschop van Doornik 

Goedkeuring op eer verkoop 
deel rechtspraak van Helkijn, in 
leen gehouden van de bisschop 
& afstand rechten doarium 

Iolendis uxor nobilis viri 
Arnulphi, militis, castellani 
Tornacensis, domina de 
Mauritania 

Oorkonder & 
disposant 

Transcriptie DiBe 
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