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Het eersteridderzegel
van
Walram,heervan Monschau
enValkenburg
(12661
1268-| 302),
een bijzonderevondst
Fragmenten van twee zegelstempels

van l'lonschau en Valkenbuíg(1269).

In de eerstemaanden van 2012 werd
op de voormalige voorburcht van kasteel Valkenburg in opdracht van de
Stichting Kasteelvan Valkenburg
archeologischonderzoek verricht door
BAAC bv ter voorbereiding van het
bouwenvan een nieuw en onderkelderd
restaurant op dit terrein. In een recente,
twintigste-eeuwseverstoring werd een
fragment van een zegelstempelgevonden. De grove breukrandenvan het
zegelstempelen een flinke moet op de
achterzijdetonen aan dat het zegelstempelmet opzet is gebroken, Het
zegelstempelfragment
bevat het voorste
gedeeltevan een paard dat een dekkleedmet blokjesdraagt,en een
wapenschildwaarop een klimmende
leeuwomgevendoor blokjesis afgebeeld, Tussentwee parelrandenis het
volgendetekstgedeeltevan het
omschrift te lezen:'[ ]
\iíALERANI.DNI.DE[ ]' (afb. 1 en 2).
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AÍb. l: Het tevonden í.agment yan het zegelstempel van het eerste ridderz€gelvan Wahàm, heer

De fragmentarischovergeleverde
afbeeldingen omschrift maken het
mogelijk om het zegelstempelte identificeren als dat van het eersteridderzcgel van riíalram, heer van Monschau en
Valkenburg. Dit zegelhangt aan enkele
-1269-"1270
akten uit de jarer
die zich
alle in de ArchivesNarionalesre Parijs
bevinden.Van het best bewaard gebleven exemplaar van dit zegeldat op een
perkamentenstrook aan een akte van
20 nei 1269 hangt,werd al in de
negentiendeeeuw te Parijs een afgietsel
vervaardigd. Op zijn beurt werd van
dit afgietsel,opgenomen in de collectre
zegelafgiersels
van de ArchivesNatio
nales, de hierbil afgebeeldefoto genomen(aÍb.3).'
Het zegelbevat de afbeelding van een
ridder op een galopperend paard naar
(heraldisch)links. De ridder draagteen
pothelm en houdt een zwaard in de
rechterhand.Met de linkerhand houdt
hij een wapenschild voor de borst. Op
het wapenschild is een klimmende
leeuw naar (heraldisch)rechts omgeven
door blokjesafgebeeld.
Dit wapen,de
leeuw omgevendoor blokjes, komt
twee keer terug op het dekkleed van
her paard en nog een keer,zij her minder duidelilk te zien,op het lichaam
van de ridder. Omschrift: '+
S(igillum).\VALERANI.D(omi)
NI'DE.VALKENBUR,/G.ET
DE.MONIOIE' (= zegelvan !íalram,
heervan Valkenburgen Monschau).2
Diameter: 75 mm.
Om de betekenisvan de vondst van dit
(fragment-)zegelstempel
op waarde te
kunnenschatten,is het zinvol eerstrn
te gaan op het gebruik van zegelsin de
hoge Middeleeuwen in het algemeen.
Zegels hangen samen met status, met
stand. Er moet dus iets gezegdworden
over Walram en zijn íamilie, Mer dir
eersteridderzegelvan Walram is voorts
iets bijzondersaan de hand. Het zegel

Afb.2: Moderne aídruk van het fràgment van hêt
zêgêlstempêlvan Walram.

werd kennelijk maar gedurendede
korte periode1269--1270
benut.Vanaf
1270 maakte !íalram, voor zover
bekend,enkelgebruik van het zegeldat
hil al vóór 1.269bezat.Dit aÍwisselend
gebruik van beidezegelsis eenzeldz a a m ,z o n i e t u n i e kv e r s c h i j n ' eH
l .i e r
aan noet dan ook in dezebijdrageaandacht worden besteed.Het eersteridderzegelvan riíalram wordt ten slotte
afgezettegen zijn andere zegels.
Tijdens de eerstedagen van de opgraving werd op het stort bil het aanleggen
van het eersteopgravingsvlaknog het
fragment van een ander zegelstempel
gevonden,dat aan een vrouw geheten
Elisabeth heeft toebehoord (afb. 4 en
5). Het zegelstempelfragmentbevat het
achterstegedeeltevan een paard.
De op het paard gezeten(vrouwen)
figuur houdt een vogel met openslaandevleugels(valk) op de linker
hand, Tussentwee parelrandenis het
volgendetekstgedeelte
te lezen:
'+ 5(igillum):l-LIZABfT:CI
l ' 1 =z e g e l
vrn tli'aberh..tH
. e t z e g e kl a n n o g n i e t
aan een bepaaldehistorisch bekende
persoon worden toegeschreven.De verschillendemogeliikhedenkomen aan
het eindevan dit artikel ter sprake.
Zegels en zegelstempels

AÍb. 3:Afsietselvan het eêrste riddeflegel van
W a l r a m ,h e e r v a n M o n s c h a uê n V a l k e n b u r (S1 2 6 9 ) .
Foto: Odile Bordàz.ArchivesNationalês PànJs.
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In eentijd waarin nog weinig mensen
konden lezenof schrijvenen handtekeningennauwelijksvoorkwamen,was
het zegelhet meest verbreide middel
om een op schrift gesteldeovereenkomst of wilsuiting te bekrachtigen.
Het zegeldat op een akte was gedrukt
of op een perkamenten strook aan een
akte hing, was een bewijsmiddel. Het
verleende,zoalsnu de handtekening,
aan de akte bewijskracht, hetgeenbetekendedat aan de akte geloof moest
worden gehecht.Het zegelwerd benut
door personendie grote autoriteit bezaten. De paus, de keizer en koningen
waren de eerstendie een zegelgebruikten ter bekrachtiging van de door hen
uitgevaardigdeoorkonden. Zij werden
gevolgd door bisschoppen,edelen en
kapittels. Het gebruik van zegelsverspreiddezich aldusin de loop van de
Middeleeuwen over steedsmeer instellingen en functionarissen.De oudste
stadszegelsdateren uit de twaalfde
e e u w .U i t d e d e r t i e n d e e u wz i j n d e
oudstezegelsvan schepenen,
de plaat-

selijke rechtersen bestuurders,en van
vooraanstaandeburgers bekend.s
De grote verspreidingvan het zegelals
bewijsmiddel sedertde hoge Middeleeuwenhad ook praktische oorzaken.
Het zegelwas, zoals de handtekening
thans, ten zeersteaan de persoon van
de eigenaargebonden.Het zegelstempel
kon gemakkelijk op last van de eigenaar enigszinsworden veranderd, maar
het was moeilijk te vervalsen.Het zegel
bevat behalvehet omschrift, dat meestal de naam van de eigenaarvermeldt,
een Íiguratieve voorstelling waardoor
ook de ongeletterdehet zegelen zijn
eigenaarkon herkennen.Aangezienhet
zegelin de eersteplaats het bewijsmidd e l v a n d e i n h o u dv a n d e o o r l o n d t
was, werd in omschrift en afbeelding
doorgaans de positie van de zegelvoerende persoon of instelling tot uitdrukking gebracht. Op de zegelsvan de keizer wordt dezezittend op een troon
met scepteren rijksappel afgebeeld.De
zegelsvan abdijen, kapittels en kloosters bevatten vaak de betreffende
patroonheilige, terwijl landsherenop
hun zegelsin het harnas en te paard
worden weergegeven.Het zegelwas
dus tevenseen statussymbool,Het vervulde een representatievefunctie, zodat
aan de afbeelding de nodige zorg werd
besteed.
Zegels zijn vaak fraaie producten van
h o o gn i v e a uv a n d e g o u d -e n z i l r e r smeedkunst.Het zegelis immers een
positieve afdruk van een matrijs oÍ
zegelstempeldat in metaal, in zilve',
messingof brons, werd vervaardigd.
Deze matrijzen zijn in de regel producten van zilversmeden.aHet middeleeuwsezegel is derhalve vaak de wassen afbeeldingvan een kunstwerk op
klein formaat, een kunstwerk dat
bovendienmeestalvrij nauwkeurig
gedareerdkan r.rorden.omdar her zegel
aan gedateerdeoorkonden hangt.
Zegelstempelszijn in vergelijking met
de overgeleverdezegelsrelatieÍ zeldzaam, omdat zegelstempelsverloren
gingen of na het overlijden van de
bezitter werden vernietigd. Heel bijzonder is het dan ook dat bijna vijÍhonderd zegelstempelsvan de schepenen
'sran Hertogenboschvanaf de derrien.
de eeuw bewaardzijn gebleven.iSinds
de laatste decenniakomen zegelstempels met behulp van de metaaldetector
geregeldaan het licht. Hun vondst

Alb.4: Het gevonden
íragmentvanhet zegelstempel
vanene Elisabeth.
Alb.5: f'1odêrne
afdrukvanhet fragmentvanhêt zegelstêmpel
vanene Elisabeth.

geeft soms aanleiding tot aparte publicaties.6Het komt daarentegenniet zo
vaak voor dat zegelstempelstijdens
archeologischonderzoek worden aangetroffen. Het is al heel bijzonder dat
in de kasteelruïneValkenburg juist een
zegelstempelvan een heer van Valkenb u r g w e r d g e v o n d e nI .n v e e lg e v a l l e n
i,,
er immers geenherkenbarerelatie tussen het gevondenzegelstempelen de
vindplaats. Van alle archeologische
vondsten ter plaatseweten wij alleen
van het zegelstempelmet zekerheiddat
het aan !íalram van Valkenburg persoonlijk heeft toebehoord. Het zegelstempelis voorts een van de weinige
vondsten die als een kunstvoorwerp
kunnen worden gekwalificeerd.
Het voorgeslacht van \ y'alram,

heervanMonschau
enValkênburg
Ongeveerhonderdjaar lang, vanaf de
eerstedecenniavan de twaalfde eeuw,
was de heer van Heinsberg tegelijkertijd heer van Valkenburg. Na de dood
van Dirk I in 1,227werd evenweldeze
personeleunie verbroken.Dirk I was
twee keer gehuwd geweest,eerst met
Isalda van Limburg en daarna met
Beatrix van Kirberg. Uit het eerste
huwelijk stamde de dochter Agnes die
Heinsberg erfde, uit het tweede huwelijk Dirk II, die bij het overlijdenvan
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zijn vader in 1227 nog minderjarig
was. Hij erfde Valkenburg en werd rn
1237 al heer van Valkenburg genoemd.
Agnes, de erfgenamevan Heinsberg,
trouwde met Hendrik van Sponheim,
die de stamvadervan een nieuw
geslachtvan Heinsbergseheren werd.
Dirk II, heer van Valkenburg, zette het
oude Heinsbergs-Valkenburgsegeslacht
in mannelijkelijn voort.T
De heren van Heinsberg (en Valkenburg) waren dan wel geen dynasten van
grote territoria, zij behoorden wel tot
d e h o g ea d e l .E e nl i d v a n h e t H e i n s bergsehuis was van 1.167tot 1191 als
Philips van Heinsberg aartsbisschop
van Keulen geweest.Een broer van
Dirk II, heer van Valkenburg en vader
van lJíalram, was als Engelbert van
Valkenburgin de jaren 1.26'1-L274
eveneensaartsbisschopvan Keulen,
Een halfzus van Walram trouwde in
1269 met Richard van Cornwall, in
1257 gekroond tot koning van het
Duitse Rijk en broer van de koning van
Engeland. !íalram zelf trad vóór 30
mer 1.275 in het huwelijk met Philippa
van Gelre, dochter van Otto II, graaf
van Gelre, en zus van de opvolgende
graaf Reinald I.8 Aan de zijde van zr1n
zwager Reinald I streed Walram tegen
de hertog van Brabant in de Limburgse
successieoorlog,culminerend in de slag
bij Worringen op 5 juni 1288. in het

kader van dezc familierelatiesen hoge
adellijkestand pasthet dat de heren
van Heinsbergdan wel Valkenburg
zoalsanderelandsherenop hun zegels
als ridderste paard worden afgebeeld.
Dergelijke afbeeldingen
worden wel
geïnterpreteerd
als de landsheerdie net
het zwaard in de hand aan gewapend
treffen deelneemt.Het zwaard kan ook
geduidworden als eensymboolvan het
overheidsgezag
dat de aÍgebeelde
bezat.e
Van moederszijdestamde \X/alramaf
van de herenvan Monschau.Voor het
goedebegripvan 'Valramsrcchten
roÍtd 1269 moetenwij teruggaantot
omstreeks1215. Toen werd het huwclijk geslotentussenzijn grootvader
\Yy'alram
I, ook genoemd de lange oí de
jonge,heervan Monschau,eenzoon
varrde hertogvan Limburg, enerzijds,
en Elisabeth/lsabelle
van BarJeendocht c r r a n T h e o h a l dI r a n B . r re n E r n r c : i n de van Luxemburganderzijds.Elisabeth bracht de heerlijkl.reden
Marville
en Arrancy ten huwelijk, welke plaatsenthans net ovcr de grensvan Luxemburg in het FransedepartementMeuse
zijn gelegen.Walram I overleedin
1242, Elisabethna mei 1265.r0
Het echtpaarbezatin iedergevaltwee
kinderen,Walram en Berthadie vol
gensWampachook Elisabethwerd
genoemd.rrWalram (II) volgdetrlsheer
v a n M o n s c h a eu n V a r r i l l r o p . H e r i s
overigensdezeWalram die in 1243 met
zijn moederaan Sittardeenstadsrechtprivilegeheeftverleend.'rHij huwde
omstreeksl2-51met Jutta/Ivettevan
Ravensberg,
de dochtervan graaf Otto
van Ravensberg.
Het echtpaarwas kinderloos.Bertha/Elisabeth
huwde tusscl
1246 en 1250 met Dirk II, heervan
Valkenburg.Uit dit huwelijk van Dirk
II, heervan ValkenburgerrBertha/
Elisabethvan Monschauwerd éónkind
geboren,de zoon Walram.De moeder
overleedal vóór 12 juli 1254.

zij, Jutta kon haar aansprakenniet geldend maken.Op 23 februari 1270
wordt zij als'voorheenvrouwe van
Monschau'aangeduid.r3
De heerlijkheidMonschauviel toe aan
het neefjerValram,zoon van Dirk ll,
heervan Valkenburg.Al in eenakte
van 19 juni 1266 wordt hij heervan
Monschaugenoemd.Alardusde
Roveschverklaardetoen zijn heerlijke
rechtenop goederente Bettelbij Vianden te hebbenverkocht.Omdat !íalram, heervan Monschau(Walleramno
domino meo de Monyoie) nog geen
zegelbezat,vroeghij Dirk, heervan
Valkenburg,om de akte te bezegelen.
Daarop verklaardeDirk, heervan Valkenburg,op verzoekvan zijn zoon,
heervan Monschau(ad petitionemfilii
nostri domini de Monyoie) dat zodra
de zoon or er eeneigerrzegelbe..hilt(.
eendesbetreffende
oorkondeaan de
aankoperter beschikkingzou worden
gestcld.ra
In 1268 sneuvelde
Dirk II tijdensde
nislukte aanslagop de stad Kculen bij
de Ulrepforte. !íalram werd nu tevens
heervan Valkenburg.Op de personele
unie tussenHeinsbergen Valkenburg,
die in 1227 was verbroken,volgdenu
voor meerdan honderdjaar cen personele unie tussende heerlijkheden
Monschauen Valkenburg.In de jaren 12691270 deed!íalram op gefaseerde
w4ze
aÍstandvan de heerlijkheden
Marville
en ArrancyJafkomstiguit de Monschausenalatenschap,
ten behoevevan
de graaf van Luxemburg.In het kadcr
van dezetransacties
maakte\Valrarr
gebruikvan zijn (eerste)ridderzege,
het zegelwaarvaneenfragmentvan het
zegelstempel
in 2012 op de voorburcht
van kasteelValkenburgaan het licht
kwam.
Het wapenzegelvan Walram

!íalram II, heervan Monschau,overleedop 5 februari 1266 zondernakomelingen.Zijn weduweJutta van
Ravensberg
maakteblijkenseen latere
oorkonde uit 1292 aanspraakop de
heerlijkheidMonschau.Uit eenakte
betreffendeMarville van 7 maart 1266
leestNeuí3dat zij toen in het bezitvan
de heerlijkerechtenwas. Hoe dit ook

Op 19 juni 1266 bezatSíalram,zoals
boven vermeld, nog geen zegel.Dat
was wel enigemaandenlater het geval.
Op 18 november7266 trad hil blijkens
de tekstmedeals bezegelaar
op van een
akte, waarin Engelbertvan Valkenburg,
aartsbisschop
van Keulen,bijstand
beloofdeaan de hertogin-weduwe
van
Brabanten haar kinderen.l5Het oudst
bekendeexemplaarvan zijn (eerste)
zegelhangt aan de akte van 24 junr
1268,waarbij zijn vaderen hij als
(primogenito)afstand
eerstgeborene
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Walram, heer van Monschau en
Valkenbu rg

dedenvan alle rechten,afgezienvan de
hogeheerlijkheid,op de hoÍ te Bingelrade ten gunste van het kapittel van
O n z e I r e v e1 r , t u t " 1 q{ l < q 6 . t 0f l q 1T e o e l
vertoonteenwapenschildmet een
k l i n r m e n d lee e u wm e r e n k e l es t a a r t
naar (heraldisch)links. De leeuw is
omgeven door blokjes. Het omschrift
van het zegelluidt, aangevuldmet
behulp van andereexemplaren:
'+ S(igillum).VALLERANIFILII.D(omi)
NI.DE FACONMONT' (= zegelvan
'Walram
zoon van de heer van Valkerr
burg).Diameter:50 mm (afb.6).
Door het omschrift geeft het zegelaan
d.rt .le Lrezitter
.1et,,'ekc,msrige
erígenaam en heervan Valkenburgwas. Ook
anderetoekomstigelandsheren
worden
in het onrschriftvan hun zegelsdie ,1
vóór de troonsbestijginggebruikten, als
'zoon van', 'oudstezoon van' of'eerstgeborene'aangeduid,de term die ook in
de zojuistgenoernde
akte van 1268
wordt gebruikt.lr Voorbeeldenvan
z e g e lm
s e re e nd e r g e l r jok m s c h r i ízr r j n
de zegelsvan Boudewijn IX, graaf van
Vlaanderen177947205),uit 1193 1194
(Baldewinus
filius);Robert van Béthune,
g r a a Iv a n V l a a n d e r eÍnl J 0 5 -I 1 2 2 ) .u i r
d e j a r e n l 2 o . s I l 0 \ { s i g i l l u mR o h e r f i
primogeniti);Hendrik Il, hertogvan
Brabant(123 5- 1248), ir 1.220-122
5
(maiorfilius);Hendrik III, hertogvan
Brabanr (L248-1.267),Á 7247 (fllii
ducis);en van Johan,graaf van Loon
\1273'1289) in de jaren 1258'7270 \primogeniti comitis). Voorbeeldenuit het
DuitseRijnlandzijn de zegelsvan Willern(f 1278),oudstezoon van de graaf
van Gufik, it 1270-1271(íiliicomitis);
Dirk VII, graaf van Kleef (1260-1275),
uit 1255 (filii comitis);en het zegelvan
Dirk II, heervan Heinsberg(12581303),eenhalveneefvan Walramvan
Valkenburg,nog in 1263 (filii domini de
H e i n s b e r g3t .l - e nl a a l s r er o o r b e e l du i t
de onmiddellijkeomgevingvormt het
zegelvan Willem, zoon van !íillem (ll),
heervan Horn en Altena(f 1300/1301).
Hij wordt in het omschriftook als
(primogenit ur) rang,.eer\tgeborene
duid.Le
Wat de afbeelding betreft, vertonen de
zegelsvan de toekomstige landsheren
vaak eentongemante paard op valkenjacht, de sport van de adellijkestand,
maar ook wel eenridder te paard,
waarover later meer,of enkel een
wrpen'childE
. e nd e r g e l i l kw a p e n z e g e l
bezatennaastWalram van Valkenburg

onder anderen!íillem en Gwijde van
Dampierre,graaf van Vlaanderen
(1278-1305),Johan van Avesnes,
graaf
(1280-1304),
L{enegouwen
Arnold
van
I I I , g r a a fv a n L o o n ( 1 2 1 8 - 1 2 2 1 ) ,
Johan, graaf van Loon (1273-1279),
Dirk II, heervan Heinsberg(12581303) en de al genoemde!íillem, zoon
van de heervan Horn.']oDe zegelsvan
toekomstigelandsherenwaren dus nret
enkelvalkenjachtzegels
zoalsKittel
heeftbetoogd.':'
Het eerste ridderzegel en tegenzegel van Walram
Het wapenzegelvan \Valram hangl
ook aan eenakte van 7 februari 1269
waarin hij aan de graaf van Luxemburg vergoeding belooft van de schade
die dezeals borg zou kunnen lijden,
'Walram
wanneer
zou handelen in strijd
met de vriiheidsrechten
van Marville.2l
Kort daarop maakt $íalram gebruik
van zijn eersteridderzegelom akten te
bezegelen
die verbandhoudenmet de
gefaseerde
overdrachtvan de heerlijk
hedenMarville en Arrancy aan de
graaf van Luxemburg.Het zegelhangt
aan desbetreffende
oorkondenvan 17
m e i , 2 0 m e i , 2 1 m e i e n j u n i 1 2 6 9e n
aan twee oorkondenvan april 1270.rJ
Over het in gebruik nemenvan dit
nieuwe zegel is een opmerkelijke oorkonde voorhandendie op 22 mei
1269 uitgevaardigdwerd door Balde
winus de Rosut, officiaal (= kerkelijk
rechter)van de bisschopvan Luik. Hij
bekleeddedit ambt in de jaren 12631270.24Baldewinusde Rosut verklaart
in dezeakte dat Walram, heer van
Valkenburgen Monschau,volwassene,
voor hem was verschenenen een
nieuw gesnedenen afgedrukt zegel
r o o n d e .U i r g e ' n e d e w
n a s .z o v e r v u l g t
de oorkonde, een gewapenderidder
gezetenop een paard, met twee leeuwen op het dekkleedvan het paard, de
derde op het schild en de vierde op de
wapenuitrusting van de ridder, omgeven door blokjes.Het omschrift luidde
'Sigillum $íaleranidni de Valkenburge
et de Monioie', dat van het tegenzegel
'claviss' de Valkb - Monioie'.
Walram zei dat hil dit zegelin de toe
k o m s t z o u g e b r u i k e nz. o a l t e e r d e ri n
het bijzonderde overeenkomsten
geslotentussenhem, !íalram, mede
namenszijn erfgenamenenerzijdsen
de graaf van Luxemburg, mede in
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naam van zijn erfgenamenanderzijds
betreffendede kastelenMarville en
Arrancy met ditzelfde zegel waren
bekrachtigd. De akte van 22 mei werd
bezegeldmet het zegel van de officiaal
en het nieuwe zegel van !íalram.
Beidezijn niet meer aanwezig.25
Het is zeeruitzonderlijkte noemendat
over het vervaardigenvan een zegel
een akte werd opgestelddie ook nog
een beschrijvingvan de afbeeldingen
het omschrift bevat, een beschrijving
die inderdaad betrekking heeft op het
eersteridderzegelvan \Valram. De
tekst van de akte wordt hier als bijlage
gepubliceerd.
rnedeomder vroegere
editiesmoeilijk bereikbaarzijn.
Vannérus,die in 1934 al op dezeakte
heeft gewezen,kende nog een tweede
soortgelijke akte van iets latere datum.
De opvolgendeofficiaal van de bisschop van Luik, Baldewinus de Altera
Ecclesia,verklaarde op 24 jufi 1.270
dat Willem, graaf van Salm,voor hem
was verschenen,
afstandhad gedaan
van zijn oude zegelen het had verbnl
zeld.Voortaanzou hij zijn nieuw zegel
gebruikendat naastdat van de officiaal
aan de akte werd gehangen.De laatstgenoemdeakte van 24 juni 1270 bevat
e v e n w egl e c nb e ' i h r i j ri n g v a n h e t n i e u
we zegel.z6
De akte van Baldewinusde Rosut
maakt ook meldingvan het omschrift
Een tegenzegel
of
van het tegenzegel.
contrazegelwas in iedergevalin 1269
tegen de achterzijdevan het grotere
eersteridderzegelaangebracht.Het
tegenzegelbevat een burcht op een berg
met drie torens.Op de middelstetoren
is een vogel (valk) afgebeeld.Tussen
twee parelrandenis het omschrift te
lezen:'CLAVISS(igilli)'DE'VALK(en)
B(urg)(et) MONIOIE' (= sleutelvan het
zegelvan ValkenbLrrg
en Monschau).
Diameter:circa35 mm (afb.7).'?7
Her regenzegel
van!íalram i. eenmooi
voorbeeldvan eenzogenaamdsprekend
zegel.Sprekendezegelszijn meestalaan
De plaatste treffen onder de stadszegels.
naam wordt dan op het zegelfiguratieí
uitgebeeldvolgenseen onder het volt<
levendeetymologischeverklaring.Zo
bevathet dertiende-eeuwse
stadszegel
\.in Su(lerel)tweezu\ter\.Op herregenzegelvan líalram wordt de naam van
zijn kasteelValkenburgverklaarddoor
middel van eenvalk op een burcht en
berg.
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vanWalram,hêer van
Afb.6:Wapenzegel
MonschauenValkenburg(1268-I 2771.
straelen.
Foto:SteÍanFrankewitz,

(= sleutel van het zegelvan Valkenburg).r0 Het laatstgenoemde
tegenzegel
van Dirk II, heer van Valkenburg, heeft
dus als voorbeeld gediend voor dat van
zijn zoon Walram. Zou de diameter
van dit tegenzegelvan Dirk II gelijk
zijn aan dat van riíalram, dan zou sprake kunnen zijn van een zogenaamde
Umgrauur, waarbij Walram het tegenzegelvan zijn vader overnam, maar het
omschrift liet aanpassen,hetgeentechnisch mogelijk was.31
Het wapenzegel naast en na hel

eersteridderzegel

Aíb. 7:Tegenzêgel
vanWalram. heêr van Monschau
enValkenburg (1269).Foto: Odilê Bordaz,
Archives Nationales Pariis.
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Het aanbrengenvan eentegenzegel
tegen
de achterzijdevan eengroter zegeldiende
om het vervalsenvan oorkondentegente
gaan.Zonder tegenzegel
kon men door
een snedein de achterzijdevan het grote
zegeldit van de perkamentenstrook verwijderen en het vervolgensaan eenandere, echteof valse,oorkonde hangen.Dit
procedéwerd bij de toepassingvan een
tegenzegel
bemoeilijkt.2sHet tegenzegel
'sloot' en
beveiligdehet hoofdzegel,
waardoor het in de dertiendeeeuw soms,
zoalsde tegenzegels
tegende stadszegels
van Nieuwstadt en Susteren,als 'sleutel
van het zegel'(clavissigilli) werd aangeduid." Ook het tegenzegel
van !íalram
wordt in het omschrift 'sleutelvan het
zegel'genoemd.
Opmerkelijkis ren slorredar her regcrrzegelvan Walram qua afbeeldingen
omschrift sterke overeenkomstenvertoont met het tegenzegel dat zijn vader
Dirk II, heer van Valkenburg, in 1263
gebruikte. De albeelding van een
burcht op een beÍg met een valk op de
middelste toren is zo goed als identiek
aan de afbeeldingop het t€genzegelvan
!íalram. Het omschrift bevat ook her
begrip 'sleutel van het zegel' en luidt:
.CLAVIS SIGILLI DE VALKENBURG'
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Het in gebruik nemen van een ridderzegel betekendein de boven genoemde
voorbeeldenvan toekomstige landsheren dar her voorafgaandewapenzegel
niet meer werd benut, dat het door het
ridderzegelwas afgelost.Deze regel
gaat niet op voor het gebruik van het
wapenzegelvan rValram, heer van Valkenburg en Monschau, Op 5 december
1269 bekrachtígdehij hiermee als !íalram van Monschau, heer van Valkenburg, een akte waarmee hii ten behoeve
van JohannesRufusde hoÍ te Cardenbeek onder Klimmen bevrijdde van alle
'Walbelastingen.3'?
In 1269 gebruikte
ram dus het wapenzegelen eersteridderzegelnaast elkaar,
Het wapenzegelwerd voorts gebruikt
in juni 1270, toen Walram de openbare
weg ter plaatse aan het klooster SintGerlach te Houthem schonk, in 1271
toen hij zijn goedkeuring hechtte aan
de verkoop van rwee malder roggeuir
de tienden te Spaubeek,en op 19 mer
L273 ter bekrachtíging van een akte
betreffendezijn verkoop van dertig
bunder bos aan AÍnoldus de Hoitheim.I
In al deze oorkonden wordt het
wapenzegeleenvoudig als 'ons zegel'
of 'mijn zegel' aangeduid, zonder
verwijzing naar het bestaan van een
ander (ridder)zegel.
Op 24 rnaart 1275 verkocht Jacob
van Steinaan Hendrik van Pietersheim zijn (heerlijke) rechten op het
eiland Werde gelegentussen de
Maas(armen), waarmee Stevensweert
is bedoeld, Medebezegelaarwas onder
anderen Walram van Valkenburg.ra
Reinald, graaf van Gelder, gaf op 26
'1.276
apÍll
aan zijn zuster Philippa,
gehuwd met Walram heer van Valkenburg en Monschau, de stad Susteren
in vruchtgebruik. Walram zou de stad

Susterenvan de graaf in leen houden.
Met graaf Reinald bezegelde!íalram
de akte met zijn wapenzegel.riIn hetzelÍde jaar, op 23 augustus 1276,
rValram en zijn echtgenote
bezegelden
Philippa de akte waarbij zij aan Raso
van Printhagenen.lohannes,de zoon
van de broer van Raso, de tienden te
Beek schonken.r" ri/alram gebruikte
voor zover bekendzijn wapenzegel
voor het laatst op 3 febÍDari L277.
toen hij zitn allodium Gronsveld
in Ieenopdroeg aan de bisschop
van Luik.rT
Het tweede ridderzegel
Aan eenakte van 20 septembcr1280
waarbij Richarda,gravin van Gulik, err
haar zonenenerzijdsen de stad Aken
a n d e r z i j dv<r e d es l u i r e nh. , r n g rv o o r
zover bekendvoor het eersteennieuw,
tweederidderzegelvan Walram,heer
van Valkenburg.r|Het zegelvcrtoont
eenridder op eengalopperendpaard
naar (heraldisch)
links. Hij houdt een
z w a a r dI n d e r e c h r e r h l n dM
. L ' tJ e l i n kerhandhoudr hij een wapenschild
voor de borst. Op het wcpenschildis
een klimmendeleeuwmer dubbele
staartnaar (heraldisch)rechtsafgebeeld.Dezeleeuwis voorts afgebeeld
op de wapenuitrustingvan de ridder en
twee keer op het dekkleedvan het
paard.Omschrift:'S(igillun).W
ALRAMI.D/(omi)NI.DE MONYOIE
E/T.DE.VALKENBORG'(= 2sgsly6n
Walram, heervan Monschauen Valk e n b u r g )D. i a m e t c r7: 0 m m ( a f b . 8 ) .
punten
Het zegelwijkt op verschillende
af van het eersteridderzegel.
Op het
tweederidderzegelis niet alleenop de
pothelm van de ridder,maar ook op
het voorhoofd van het paard een uitges n e d e ns c h e r ma l s h e l m r e k eana n g e bracht.Belangrijkeris dat de klimmend e l e e u n m e t e n k e l e. t a r r t v e r v r n g e ni '
door een klimmendeleeuwmet dubbele
staart,terwijl de blokjesverdwenen
zijn. Waar het omschriftop lret eerste
ridderzegel'!íalram, heervan Valkenburg en Monschau' Iuidde,is de titulatuur op het tweede ridderzegelomge
keerd:'Valram, heervan Monschauen
Valkenburg'. Het tweede Íidderzegel
was zekerin gebruik tot in 1291.
Nadien heefthij nog eenderderidder
zegelbezeten,waarop Monschauin het
omschriÍtwederoma4n Valkenburg
. o o r a f g a a t . 'D
" e z e , r n r k c r i nvÈa n d e
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Aíb. 8:ïweede ridderzegelvan Walram, heer van Monschauen Valkênburg(1280- l29l).
Foto: Stefan Frankewitz,Straelen,

twee titelscorreleertmin of neer met
de titulatuur in de oorkondenzelf,
js kon worden
zoalssteekproefsgewi
vastgesteld.
Tot in 1277 wordt Valram
ook in de oorkondenmeestalals hecr
van Valkenburgen Monschauaangeduid, na 128-3overweÍlendals heervan
M o n s c h a ue n V . r l k e n b u r"g' ,O p b a s i s
van de omkeringder titelsop de opeen
volgendezegelszou men kunnen concluderendat Walram in iedergeval
vanaf 1280 de burcht Monschaual"
jksrel.ezitbeschouwde.
zijn hel.rngri
Wapenzegel versus ridderzegel
Uit het voorafgaandeblijkt dat Walram
zijn wapenzegel
gebruiktevan 1268,
toen hij overeenkomstig
het omschrift
nog zoon van de heervan Valkenburg
was, tot in 1277, toen hij al bijna
negeniaar zelf als heervan Valkenburg
optrad. Het eersteridderzegel,
waarvan
het fragment-zegelstempel
in 2012 in
de voorburchtvan kasteelValkenburg
werd gevonden,werd voor zover
bekendalleennraaraangetroffenin de
jaren 1269-'1270en enkelaan oorkonden betreffendede overdracht van de
heerlijkheden
Marville en Arrancy.Het
Iangduriggehruik van het wapcnzegel
nadat WalÍam heervan Valkenburg
was gewordenenerzijdsen het kennelilk kortstondigeen beperktegebrurk
tan het eersteridderzegel
endcrzijdr
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dienennu naderte worden bekeken.
Op basisvan het overzichtvan René
[-aurcntvan de zegelsvan de middeleeuwselandsherenin het huidige België
kan men vaststellendat degenendie als
landsheeropvolgden,vanaf dat
moment o<lk een nieuw zegelin gebruik
namen.Op die regelzijn maar enkele
uitzonderingen
te vinden.Johan van
Avesnesdie in 1280 graaf van Henegouwenwerd, gebruiktenog in november 1281 ziln oude wapenzegel.
Jan I,
graaf van Namen sindsoktober 1298,
zegeldenog in rnaart 1299 met zijn oud
valkenjachrzegel.
Her betreftzo te zien
in beidegevallenhet gebruik van het
oude zegelgedurendenog korte tijd na
de verwervingvan het Iandsheerlijk
gezag.''
Gebruik van het oude zegelgedurende
meerderejaren na het verkrijgen van
het landsheerlijkgezagtreft men niet
alleenaan bij Walram, heer van Valk e n b u r ge n M o n s c h a um
. a a ro o k b i j
Hendrik VI, graaf van Luxemburg
(1281-1288),en bij Valrams halve neef
Dirk I[, heervan Heinsberg(12581303),welke laatstemisschientot 1267
gezagmet zijn moehet landsheerlijke
der deelde.Hendrik VI was vanaf 1274
heerdan wel graaf van Laroche,welke
laatstetitel in het omschriftvan zijn
ridderzegelis weergegeven.Nadat hij
o p 2 4 d e c e m b e 1r 2 8I z i i n v a d e ra l s
graaf van Luxemburgwas opgevolgd,

bleefhij dit ridderzegelgebruikentot
z i i n d o o d o p h e r . l e g v e l dv a n W o r r i n
gen in 1288. Hij was de enigegraaf
van Luxemburgdie dezetitel niet op
zijn zegeltot uitdrukking bracht.Dirk
II, sinds 1258 heervan Heinsberg,
gebruiktenog op 2.5augustus1263 een
wapenzegelwaarop hij als zoon van de
heer van Heinsbergwerd omschreven.
Pasuit 1268 is eenridderzegelvan hem
bekend.a']Er
zijn dus naastWalram van
Valkenburgin de dertiendeeeuw in
iedergevalnog twee anderelandsheren
te noemendie na hun opvolgingniet
eennieuw zegellietenvervaardigerr,
jarenmet hun
maar nog verschillende
oud wapen of ridderzegeloorkonden
bekrachtigden,
al bliift het eenuitzonderlijk verschijnsel.
Een verklaringwaarom Walram,nadat
hii in 1268 heervan Valkenburg
geworden was! nog op 3 febrrati 1277
zijn oude wapenzegelgebruikteen pas
vóór 20 september1280 overstapteop
zijn (tweede)ridderzegel,biedt de al
genoemdeoorkondevan 24 maart
1275.Jacobvan Stein,riddeSverkocht
daarin zijn goederenen rechten te Ste
\ensweerraan Herrdrikr.rn Pierer'
heim. Ter bekrachtigingvan dezeoor
konde kondigdeJacobvan Steinin de
tekst zijn zegelaan evenalsdie van
Johan,graaf van Loon, Goswinusvan
Born, C)stovan Born diens zoon, Th.
van Schinnen,rWalterusde Lude, Egerus van Haren, Michael van Rothem,
drost van Loon, ridders,en van !íal
ram van Valkenburg, jonker. Síalram
wordt op de laatste plaats genoemd,
hetgeengeenvergissingwas. De medebezegelaars
kondigdenimmersdaarop
in dezelÍdevolgordehun zegelaan, re
wetenJohan,graaf van Loon, C. van
Born en zijn zoon, Th. van Schinnen,
V. de Lude, E. van Haren, Michael van
Rothem,de voornoemderidders(milites prescripti) en Walram van Valkenburg, jonker (domicellus).a|Walram
wordt als jonker wel onderscheiden
van
de ridders.De titel jonker of domicellus
werd in het algemeengereserveerdvoor
jongerenvan hogekomaf die nog geen
ridder waren, maar wie de titel als het
ware wel op het lijf geschreven
stond.aa
De relatie tussenhet gebruik van het
oude wapenzegelen de jonkertitelrs
ook ten aanzienvan de genoemdeDirk
II, heer van Heinsberg,aantoonbaar.In
een akte van 25 augustus1263 betreffendegeschillentussende aartsbisschop

en de stad Keulen,wordt hij 'Diederiche den juncherenvan Heimsberg'
genoemd.as
Aan de anderezijdeis er eenverband
tussenridderslag en ridderzegelte constateren,Toen Hendrik II, hertog van
Brabant, in 1.248zift vader opvolgde,
nam hij een lieuw zegelin gebruik,een
nieuw valkenjachtzegel.
Hij gebruikte
dit zegeltot in 1252, terwill hij vanaf
1253 wederomeennieuw zegel,nu een
ridderzegelbezat. Hendrik III werd in
1253 tot ridder geslagenter gelegen
heid van zijn huwelijk met Aleid, dochter van de hertog van Bourgondië.46
Zijn opvolger Jan I (1267-1294) bezat
tot in 1277 eveneens
eenvalkenjachtzegel en pas vanaf 1277 eenridderzegel.
Hij werd omstreeks1276 te Parijstor
ridder geslagen.aT
De ridderslaggaf dus
aanleidingtot het aanschaÍíen
van ccn
ridderzegel.
De relatietussende hoeclanigheidvan ridder en ridderzegelis
zelfs in het ornschrift van sommigetoekomstigelandsherenvastgelegd.
Otto,
g r a a fv a n K l e e f( 1 3 0 5 - 1 3 1 1 z) ,e g e l d ien
1298-1299 met een valkenjachtzegel
met in het omschriftde aanduiding
'zoon van de graaf'(filii comitis).
Op
5 december1304 bezathij echtereen
ridderzegelmet in het omschrift de ver(milrtrs
melding'ridder eerstgeborene'
primogeniti). rX/illemI, graaf van Hene
gouwenen Holland (1304-1337)bezat
in 1304, voordat hij zijn vaderopvolgde, een klein ridderzegeldat in het
omschrifteveneens
het woord 'ridder'
(militis) bevatte.as$íaar Hendrik III en
J . r nI . h e r r o g e vn a n B r a b a n rr.l s l a n d s heeraanvankelijkeenvalkenjachtzegel
bezaten,gebruiktenanderenals Otto,
graaf van Kleef,en Villem I, graaÍ van
Henegouwenen Holland, al eenridder
zegel,voordat zij aan de macht kwamen. Te noemenvalt nog Robert van
Béthune,graaf van Vlaanderen(13051322) die voordat hij landsheerwerd,
van 1265 tot 1305 achtereenvolgens
wel drie verschillende
ridderzegels
in
gebruikhad.a'Ridderslagen ridderzegel voor of na de verwervingvan het
landsheerlilkgezagzullensamenhangen
met de Ieeftijd van de betrokkenen.
Dirk Il, heer van Heinsberg,en \Valram,
heer van Valkenburgen Monschau,
konden nog tot in 1263 respectievelijk 1277 hun wapenzegelgebruiken,
zo luidt de conclusie,omdat zij nog
jonker waren, nog niet tot ridder
waren geslagen,
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Was de verkoop van Marville en
Arrancy onregelmatig?
Laurent constateertdat het valkenlachtzegelvan de (toekomstige)landsheer altijd wordt afgelost door het ridderuegelen dat her omgeLeerdenooir
het geval is, waarbij het ridderzegelaan
het valkenjachtzegel
voorafgaat.s0
Zo
werd ool het wapenzegelvan sommige
toekomstige landsherenin het huidrge
Belgiëen het Rijnland afgelostdoor het
r i d d e r z e g e ln n i e to m g e k e e r d .C
' re z i e n
dezekennelijkalgemeengeldenderegels
vormt het eersteridderzegelvan Wal
ram van Valkenburgeen bijzonder
geval.rValrambezatin 1268 een
r ,a
r p e n z e g e ln n a m d a a r n a a si tn m e i
1269 eer ridderzegelin gebruik. Na
april 7270 kennen wij geen exemplaren
meer van dit ridderzegel.!íalram bezegeldetot in 1277 oorkondenmet het
wapenzegel.
Voor het gebruik van het
wapenzegelna het ridderzegelzijn tot
op heden geenparallellen gevonden.
Bovendien gebruikte Síalram in 1269l2-0 cen ridderzegel,
ofschoonhij in
1275 nog jonker wordt genoemden als
zodanigeenplaatsna de riddersinnam.
Het feit dat hi1 rn 1269 nog niet tot ridder was geslagen,moet toch in zijn
omgevingbekendzijn geweest.
Het eersteridderzegelwerd tot op
heden enkel teruggevondenaan ooÍkonden betreffendede gefaseerdeoverdracht van de heerlijkhedenMarville en
Arrancy uit de Monschausenalaten
schapaan de graaf van Luxemburg,
.[uist met deze overdracht zou volgens
Elmar NeuB iets onregelmatigs
aan de
hand zijn geweest.Deze auteur heeft in
.1997
zijn in
gepubliceerdartikel betreffende de overgang van de heerlijkheid
Monschaunaar Walram van Valkerr
burg een verband gelegd tussendeze
overgang en de verkoop door laatstgenoemdevan de heerlijkhedenMarville
en Arrancy aan de graaf van Luxemburg. De graaf van Luxemburgen de
hertog van Limburg zouden $falram
gesteundhebbenin zijn aansprakenop
Monschau tegen de weduwe Jutta van
Ravensberg,
maar van de anderekant
grote druk op hem hebben uitgeoefend
om afstand te doen van Marville err
Arrancy. NeuG vindt het verdacht dat
er wel 22 oorkonden betreffendedeze
overdracht zijn uitgevaardigd en dat er
zoveel nadruk werd gelegdop de meerd e r j a r i g h e ivdr n \ { / al r am . K e n n e l i j k

achterafde nietigheidvan de verkoop
kunnenworden ingeroepen,omdat hij
niet handelingsbekwaam
was. Veel
men.i2
meer hoeft men uit deze akten niet af te
Het is de vraagof Neuí3bij zijn veronderstelling over koppeling van de verleiden.Maar ook indien de veronde'werving van Monschauenerzijdsen de
stellingvar NeuB over de dwang op
afstandvan Marville en Arrancy door
een minderjarigeWalram onjuist is,
Síalramin 1269 anderzijdsgebleven
blijft het merkwaardigdatr,líalrammet
zegelde.Het ridderzegel
zou zijn, indien hij de genoemdeakte
een ridderzegel
gaf eenstatusweer die hij niet bezat.
van 19 juni 1266 had gekend.ln deze
ln ieder geval liet hij het zegelstempel
drie jaar oudereakte wordt Walram
reed' heer r an \,4on'ihaugenoemd.
vernietigen,getuigede vondst van het
in het voorjaar
O p m e r k e l i i ki . u e l d a t d e m e e r d e r j r r i g - zegelstempelfragment
heid van !íalram in de akten van 1269van 2072.
1 2 7 0v r r s e h i l l c n dkce r e nu o r d t r e r meld, Onder verwijzingnaar de grote
Het zegel van ene Elisabeth
schuldenvan zijn vaderdie op de erfe
nis rustten,verkocht Walram op 17 mei
Het fragment van het zegelstempelvan
1269 zijn rechtente Marville en Arrancy.
ene Elisabeth laat een gedeeltevan een
De verkoop had hil op wettelijke leefafbeeldingvan een vrouw te paard op
valkenjachtzien.De meestezegelsvan
tijd gesloten,aangezienhij de leeftiid
van zestienjaar had bereikt.Opdat
vrouwen uit de dertiendeeeuw bevat
dezeovereenkomstniet zou worderr
ten de afbeeldingvan een staandeaan
aangevochtenwegenszijn jonge leefziendevrouwenfiguurVolgensStieldorf
r i i d .d e e dh i j \ o u r t \ a f \ t a n dv a n h e t
was het gebruik van valkenjachtzegels
'beneÍicium restitutionis in integrum'
door vrouwen beperkt tot degenendie
(de mogelijkheid tot herstel in de vorige
behoordentot de familie van landshcren.55Het zegelstempelmoet dan hebtoestandvan vóór het sluitenvan de
en van andereaan het
ben toebehoordaan eenvrouw die tot
overeenkomst)
Romeinserecht ontleendeexcepties.jr
de hoge adel, tot dezelfdestand als dc
h e e rr a n V r l k e n b u r gb e h o o r d eC. e z i e n
Op 22 mei 1269, enkeledagenlater,
de vindplaatsop het terreinvan de
vaardigdede officiaalBaldewinusde
voorburchtvan het kasteelValkenburg
Rosut de reedsbesprokenoorkonde
zoo zij Á de eersteplaatsgezochtmoeuit, blilkenswelke voor hem de volwassen(adolescens)
Síalramwas verscheten worden onder de verwanten varr
rValram.Er zijn verschillende
kandidanen die verklaarde voortaan een nieuw
zegelte zullengebruiken.Op dezelfde
ten, \Valram, heer van Monschau en
V a l L e n h u r gh,r d e e nd o c h r c rd i e E l i . a dag 22 mei 1269 werd op naam van de
beth heette.Zij was gehuwdmet Simon
officiaalnog eentweedeoorkonde
lI, graaf van Sponheim-Kreuznach,
en
opgesteld,waarin Walram verklaarde
overleedna 1335. In de iaren 1303 tot
de wettelijke leeftijd van zestienjaar te
1318 bezatzij eenzcgelmet eenstaanhebbenbereikten dat hij zich onderw i e r pa a n d e r t r a I r a n c x c o r n r n u n i . a t i e de vrouwenfiguurr6De moedervan
Valram was Bertha/Elisabethval
en interdictop te leggendoor de Luikse
kerk, indien hij in strijd met de getrofMonschau.Zij overleedvóór 12 juli
fen verkoop zou handelen.Ten slotte
1254.Van haar is tot op hedengeen
verklaarde rValram op 24 naart 1270
zegelbekend.De grootmoedervan
dat hij aan de graaf van Luxemburg
moederszijde
was Elisabethvan Bar die
in mei 1265 nog in levenwas. Zij bezealle akten betreffendeMarville en
ge\deÁ 1242, 1243 en 1252 eveneens
A r r a n c l z o u a f r r a a na. r n g e z i e n
hij niet
m e r e e ns t a a n J ef i g u u r z e g e l .H' e t f r r g
onder voogdij stond en de wettelijke
leeftijd bezat. Hij deed ook afstand van
ment-zegelstempel
van Elisabethkan
vooralsnogniet aan een bepaaldeverzijn rechten,voor het gevalmen zou
tegenwerpendat hij nog niet de wettewante van Walram of eenandere
lijke leeftiidbezattoen de rechtshande- naamgenotevan dezelfdestand worden
lingenplaatsvondenof dat hij als
toegeschreven.Js
gevolgvan dwaling had gehandeld.'o
Bij dit negatieveresultaat zijn enige
kanttekeningen
De nadruk op de meerderjarigheid
van
te maken.Enerzijdszqn
\Jíalrammoestkennelijktwijfel wegnezegelsvan vrouwen in veel geringere
mate overgeleverd
dan die van mannen,
men. In gevalvan minderjarigheidzou
wilde men de mogeliike verdenking van
dvrang van cen minderjariger,,r
egne-
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omdat meet door mannen met zegels
bekrachtigdeoorkonden bekend zijn.
Elisabethvan
Van de bovengenoemde
Valkenburgen Elisabethvan Bar kennen wij slechtséén zegel uit enkele
jaren. Anderzijds hadden vrouwen
verzoal<mannenachrereenvolgens
schillendezegels,vaak met geheel
in gebruik.re
aÍwijkendeafbeeldingen
De voorbeeldenzijn in de naasreomge
ving te vinden. Philippa van Gelre, de
-1276
echtgenotevan \Jíalram, bezat in
en in 1294 een
eenvalkenjachtzegel
staandefiguurzegel.Jutta van Ravensberg, de tante van Walram die haar
.irn\pr.ken op Monschaumoeslopge
v e n ,b e z a ri n l 2 s 2 - 1 2 5 4e e ns t a a n d e
'1265-L266
figuurzegel,tn
eenvalkenjachtzegelen in 1287 eenzegelmet een
Lam Gods met bannieren kruis als
afbeelding.Als laatstevoorbeeldis
Jutta van Limburg, de echtgenotevan
\falram IV, hertog van Limburg, te
nuemen./ij bezarin de jarcn 12491270 een staandefiguurzegelen in
1273-1275als zegeleen klassieke
intaglio, een edelsteenmet ingesneden
beeldwerk, met een voorstelling van de
Dioscuren te paard.60Ten slotte moet
worden opgemerkt dat vele zegelsaan
niddeleeuwseoorkondenin archieven
in Nederland, Belgiè en het aangrer'
zende Duitsland nog niet gepubliceerd
zijn. Het zegelvan Elisabethkan dus
aan een van de verwanten van Walram
hebbentoebehoord. Het is niet uit te
sluitendat door een nieuwevondst rn
de toekomst het fragment-zegelstempel
Elisabeth
van de nog niet geïdentificeerde
met zekerheidaan een bepaaldeadellijke
damekan worden toegeschreven.
Bijlage:Baldwinusde Rosut,kanunnik
en officiaalvan Luik, verklaartdat de
volwassen Walram, heer van Valkenburg en Monschau,eennieuw zegelzal
gebruiker,waarmeereedsovereenkomstenmet de graaf van Luxemburgover
Marville en Arrancy bezegeldzijn. Hij
geeft een beschrijving van dit zegel en
het tegenzegel,22 mei 1269AlgemeenRijksarchiefBrussel,charters
-'-

T ''*enrh',ro

nr

.r15

Un iuersis present es Ii I I crds nspe( | uri s
Baldewinus de Rosut, cdnonicus et
o[ficialis Leodicnsis.salulery in Domino.
Noueritis uniuersiet singuli quod in
nostïa propter hoc presenti1constitutus
WaIeranus.dominus dc Valkenburgeet

de Monioie adolescens,sigillum quoddam de nouc.,scul[)tí!tu et impressum
produxit et exhihuit, it cuíus sculptura
cunlinctur[iqura militis arnati * dcntis
in equo, in .uius etiatu equí faleris duct
lconcs.ícrt| ln tltpio it quarlu' itl
dlmis ipsiLtsmilitis cun byllettis intersign.itis insculpti continentllr, et in
cuius sigilh circomíeïentid continetur
'sigillum
Waleranidni de YaLkenburge
et de Monioie', in corttrasigílloautett
'clauís
s'de Valkb - Mctnioie',dicensse
uelle uti eodem sigillo in futurum tam
qudm plius et spetidliter qrartum ad
conuenti.)neshahitas ifiter ipsum W.
suo et heredum suorum nomine ex uner
Pdrte et .. cctmitemLucburgensemsuo
et heredun suonmr nomine ex ahera,
super cofitrdctu cttstrolum de Maruille
et de Afencey et eorundenr castïoful11
appendicidrum et eodent sigilkt sigiLlatds. F,t ne in posterunl super hiis pctssít
dubitatio aliq ua suboriri presentibus
Iitteris ugtllum 'cdi' I cudirnsis rrncum sigillo predicto í11testimonium
ueritat is duximu s dppendendum.
Ddtum d no Dumtnt l2t,i n,'nr,[cria
quarta pL)stTrinitatem me se moio.
Noten
I
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