
Akte van stichting van een vicarie op het altaar van St. Bartholomeus in 

de kapel van Westbroek, 1460 (Utrechts Archief, toegang 76, nr. 377) 

Franck, grave van Ostervant, heere van Borselle, van Voirne, van Suylen, van Hoogestraten, 

van Sint Maartensdyck, van Cothen,  

Ende maecken kenlick [bekend] allen goeden goede luyden geestelick [geestelijken]  ende 

waerlick [wereldlijken, niet-geestelijken], dat wij gegonnet ende gegheven hebben, gonnen 

ende gheven e[e]welick ende vastelick voor ons [en] onse erffgenamen ende nacomelingen mit 

desen onsen tegenwoordigen brieve:  

Den outaere [altaar] gelegen inde Westbrouck gesticht ende geweyt inde capelle aldaer ter eeren 

Gods onser Lieve Vrouwen, ende den heylighen apostele Sinte Bartelmeus [Bartholomeus], 

[dat ik schenk] een halve ho[e]ve velts ende veens [oppervlaktemaat, omstreeks 7 hectare] 

ons properlicken [in rechte] toebehorende gelegen inden Westbrouck binnen onsen heerlickheyt 

aldaer, daer boven naest gelant is  [het land daarboven is van] Jan Claes Scoutensone, 

beneden [en daaronder dat van] Zwickert Govertssone met sinen medewerckers; 

Ende [dat land] gelt [brengt op] des iaers acht oude schilden [omstreeks 15-20 gulden toen, 

1500-2000 euro aan koopkracht nu] met welcke giften ende renten wij tot desen tyde 

voorsijen [schenken] puerlicken [zuiver] om Gods wille heeren Joes Gijsberths sone; 

Ende presenteren den selve heer Joes myns lieven genadige heer den biscop van Utrecht ofte 

synen geestelicker authoriteyt geinstitueert ende bevesticht te werden nae heyssche [eis] des 

geestelicke rechts [leggen dit te goedkeuring aan de bisschop van Utrecht of zijn 

vertegenwoordiger voor]. 

Behoudelick ons [dat is van toepassing] soe langhe wij in der tyt wesen sullen [in leven zijn] 

ende daerna [zolang] onsen erfgenamen ende nacomelinge heeren tot Zuylen [zullen zijn], 

e[e]welicken.  Ende [is] immerm[e]er [van kracht, voor] die ghestie ende presentatie der selver 

goe[der]en ende renthen [het beheer van de goederen en de inning van de opbrengsten 

in pacht], soe dickwils ende menichwerven [vaak],  het sij bij [de] dode [van] heren Joes 

voorschreven ofte elcx besitters der selver goed[er]en ende renthen indertijt [bij de dood van 

Joes of zijn nakomelingen]  ofte anders in eeniger manieren open wesen ende vaceren sullen 

[vrijvallen zullen] mit al dusdanige vo[o]rwa[a]rden ende behoudens; 

Dat [dan] de voern[oem]t heer Joes en elck bezitter der goederen ende renten voors[chreven] 

inder tyt jaerlicx da[a]rvoor sullen doen tot eewighen dage onse memorie ende twee missen tot 

elcker weeken ende nae elcker der selver missen devotelick lesen sal Miserere mei Deus, ende 

De Profundis met een collecten voor onse ende onser  ouder[s] zielen, mette gemeene 

[gewone] gebeden elcken sonnendaghen in de capellen voors[chreven];  

Bidde daerom oetmoedelicken ende begere van mynen genad[ig]e heere van Utrecht 

voors[chreven] dese tegenwoordige fundatie [stichting, schenking] in alre manieren syn 

voorgeschreven staet met sijner geestelicke authoritijt te willen confirmeren die voorgenoemde 

goed[er]en ende renthen onder die protectie [bescherming] der heyligen kercke te willen 

ontfangen onder dienst ende last voorschreven. 



In kennisse der waerheyt hebben wy, Frank grave van Ostervant voors[chreven] onsen zegel 

aen desen brief dien hangen opten lesten dacht van october, int iaer ons heeren dusent 

vierhondert ende tsestich’. 

 

Bisschop David van Bourgondië bevestigde deze schenking op 28 mei 1461.  

 


