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Transcriptie door Paul Peeters uit Werchter

Legittimatie.
Ph(i)l(ip)s, bijder gr(ati)en Goidts, coninck van Castillien, van Arragon, van Leon, etc(eter)a,
doen te wetene alle tegenwoordige ende toecomende
dat wij ontfangen hebben die oytmoedige supplicatie van joncker Jacques Sanglier, heere
van Opdorp, etc(eter)a, inhoudende dat hij noch tegenwoordich jongman wesende ende
ongebonden, heeft eenen sone verweckt aen jouffrouwe Barbara Van Rompaije, oyck jonge
dochter, ende oversulcx bijde vrij persoonen ende buyten houwelijck,
welcken zone den suppliant in teecken van affectie heeft gegeven zijnen voors(chreven) naem
Jaecques ende dijen alsoo geerne soude voeden ende opbrengen in deuchden onder onse
gehoorsaemheyt om hem t' sijnder tijt te mogen beneficieren soo vele ende verre die
voors(chreve) vaederlijcke affectie haer strecken sal, doch alsoo het gebreck sijnder
voorverhaelde geboorte hem soude mogen obsteren in eenigen staet, daertoe den suppliant
hem soude mogen begeven, des hem noch ter tijt onbekent is, als wesen(de) den
voornoempden zone luttel meer als een jaer oudt,
daerbij gevuecht dat den selven commende tot ouderdom van verstande ende discretie ende
wetende het voors(chreven) gebreck hem daer door soude mogen soo descouraigeren, dat hij
suppliant ale moyte ende cost van leeringe ende nutte oeffeninge te vergeeffs soude doen om
hem tot eenigen eerlijcken staet te brengen,
oirsaecke waerom den suppliant soo van zijnen twegen als van(den) voors(chreven) kinde seer
oytmoedelijck gebeden heeft om onse opene brieven van legitimatie, daertoe dienende,
waerom soo ist dat wij desen aengesien geneycht wesende ter beden des voors(chreven)
suppliants hebben den voors(chreven) Jaecques Sanglier sijnen natuerlijcken zone uyt onser
welwetentheyt princelijcker macht, aucthoriteyt ende sunderlinge gratie gelegittimeert en(de) t'
gebreck van zijnder nativiteyt geaboleert ende te nyette gedaen, legittimeren t' gebreck van
zijne voors(chreve) natuerlijckheyt, abolerende, extinguerende en(de) affdoende,
hem octroyerende ende accorderende dat hij als een wettich persoon sal mogen bij testamente,
codicille, donatie ter saecken vander doot ende onder den levene ende bij alle andere
contracten aenveerden ende vercrijgen van zijne voors(chreve) vader ende moedere ende
anderen alle goeden, soo wel ruerende als onruerende, leengoeden ende andere, ende oyck
mogen commen sonder testamente inde successie vanden voors(chreven) zijnen vaeder ende
moedere ende ander zijne ouders ende vrienden,
behoudelijck dat in respecte vande voorschreven successie sonder testamente daerinne
consenteren die vanden naesten moienschappe ende vrienden, nyettegenstaende eenige
constitutien, ordonnantien, statuten, rechten oft usantien ter contrarien, ende sunderlinge den
regule van rechte seggende dat legittimatie nyet genoech en is om te succederen oft te commen

tot leengoeden, ten zij dat de gelegittimeerde daertoe oyck int besundere zij gelegittimeert
ende gerehabiliteert, welcke ordonnantie, statute, constitutie ende regule van rechte wij hebben
voor dese reyse derogeert ende derogen bij desen,
willende nyettemin dat de selve, voor soo vele aengaet, andere saecken blijven in haer cracht
ende vigeur, insgelijcx oyck dat die voors(chreven) Jaecques Sanglier sal mogen behouden
voor hem, zijne hoiren ende naercommelingen eewelijck alle die goeden die hem toecommen
sullen vande voors(chreve) successien oft anderssints ende de ghene die hij sal vercrijgen ende
dat naer zijnder afflijvicheyt, nyettegenstaende zijne voors(chreve) natuerlijckheyt die naeste
van zijnen geslechte, geprocreert van wettigen bedde,
sullen mogen succederen hem ende zijne goeden, erffelijckheden, possessien ende andere,
vercregen ende te vercrijgene, allet soo en(de) in sulcker vuegen gelijck sij souden doen oft
mogen doen indyen dye voors(chreven) Jaecques Sanglier van wettigen bedde ende
geprocreert waere sonder dat ter saecken vande selve ^ zijne ^ natuerlijckheyt wij ^ oft ^ onse
naercommelingen daertegen mogen oft in toecommende tijden sullen seggen oft eenich recht
begeren, nyettegenstaende eenige rechten, usantien, costuymen oft observantien desen
contrarierende,
behoudelijck nochtans dat voor ende ter saecken van dese onse tegenwoordige legittimatie die
voors(chreven) suppliant inden naem van zijnen voors(chreven) zone gehouden sal zijn te
betaelen tot onsen proffjte sekere finantie ende somme van penningen eens ten seggen ende
taxatie van onse zeer lieve ende getrouwe die hooffden tresorier generael ende
gecommitteerde van onse domeynen en(de) finantien, die wij daertoe committeren, bevelende
voorts de selve van onse finantien dat die voorschreven finantie getaxeert, vercleert ende
betaelt zijnde in handen vanden ghenen van onse rentm(eeste)rs dijen dat sal mogen aengaen,
die gehouden sal zijn daeraff ontfanck te maecken tot onsen proffijte, sij die cancellier ende
luyden van onsen Raede, geordonneert in Brabant, ende alle andere onse rechteren, justicieren,
officieren ende ondersaeten dijen dat eenichssints aengaen sal,
mogen doen, laeten ende gedoogen den voors(chreven) Jaecques Sanglier, mitsgaeders zijne
erffgenaemen, naercommelingen ende successeuren van wettigen bedde als voore geprocreert
waere zijnde van deser onser tegenwoordiger gratien ende legittimatien ende van allen d'
inhouden van desen inder vuegen ende manieren boven vercleert, peyselijck, vredelijck ende
eewelijck genieten ende gebruycken sonder hem daerinne te doen oft te laeten geschieden nu
oft in toecommende tijden eenich hinder, stoot oft letsel ter contrarien,
want ons alsoo gelieft ende op dat t' gene des voors(chreven) is, t' eewigen daege vast ende
gestaedich blijve, soo hebben wij onsen zegel hier aen doen hangen, behoudelijck in anderen
dingen onsen rechte ende eenenyegelijcken dessijns in allen dingen, gegeven in onser stadt
van Brussele den elffsten dach der maent februario int jaer ons heeren duysent zes hondert
sessenthwintich ende van onsen rijcken het seste, onder stondt, bij den coninck, was
onderteeckent Steenhuyse, ende was gesegelt met eenen groenen wassen zegele, vuythangende
in groede zijde snoeren.
Concordeert mette originele brieven.
De Witte.

