
Heerlijkheid, Heeren en Heerlijk Huis
van Dongen l

)

door
L. MERKELBACH VAN ENKHUIZEN

I De Heerlijkheid Dongen.

Vrij algemeen wordt aanvaard, dat de rivier de Donge van
ouds een bestuursscheiding is geweest; zeker tusschen de gouwen
Strijen en Taxandria; en -- als we mogen afgaan op het verschil in
aard, levenswijze en dialect der bevolking -- mogelijk reeds een
natuurlijke scheiding vormde tusschen de verschillende oude stam~

gebieden (Alphen~Drunenscheduinen).
Niet verwaarloosd mag worden de meening of traditie -- die

echter nog nader onderzoek behoeft --, dat oude wegen of heer~

banen zich te Dongen zouden gekruist hebben.
De volgende oude wegen zijn er te onderscheiden:

1e De "Oude Bredasche Baan" lopende van Breda over Heus~

denhout. hetzij tusschen het Cadettenkamp en Dorst, hetzij
over Dorst, langs Ceters door den "Duiventoren" naar den
Heuvel te Dongen.

2e De "Oude Baan" van Loon op Zand en van Tilburg langs de
Heidebloem en de Uiterste Stuiver, ten noorden van de
Haansche Hoef, verder over de Tramstraat ten noorden van
de oude St. Laurentius kerk, over de Heuvelbrug naar den
Heuvel; en vandaar door "de Kremer" naar Oosterhout, of
door den "Duiventoren" naar Breda. Ten noorden van de
Haansche Hoef splitste zich een zijtak van de· Oude Baan
zuidwest over den "Heerweg", ten noorden van het oude slot;
en verder gaande over de "Van Boxelsche brug" (nu niet
meer bestaande,) kruiste deze weg ter plaatse van de huidige
Kanaalbrug de oude Bredasche Baan, liep over de Doelstraat
langs "den Kremer", en vereenigde zich op de grens der ge~

meente met de "Oude Oosterhoutsche baan".
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3e Zekerdateerend van na de ontginning van moeren en wîldert
-- mogelijk reeds vroeger -- begon, ter hoogte van de huidige
Boterfabriek een weg in de richting noord-oost, over de (oude
naar de Procureurshoeve genaamde Procureurssteeg. maar nu
genoemde) Biezensteeg en over de Ruitersteeg. zich richtend
naar Loon op Zand. Mogelijk reeds van ouder datum was een
weg daarheen, aanvangend ten noorden van de Haansche
Hoef. over de "Breede Straat" en de "Voldersteeg".

4e Mogelijk voerde ook de "Oude Baan" van Alphen over Gilze.
langs Rijen, over de "Oude Rijensche straatweg" naar den
Heuvel te Dongen.
Ongetwijfeld moet het oudste kruispunt gezocht worden op

den Heuvel, een driehoekig plein vlak bij de Heuvelbrug (gelijkend
op de Markt van Ginneken bij de Duivelsbrug ). Ook het kruispunt
waar nu de Kanaalbrug ligt. dicht bij den Heuvel is zeer merk
waardig. terwijl dat aan de Boterfabriek van jonger datu~ zal
blijken, evenals de driesprong aan de Breede straat. Een volledige
reconstructie werd bemoeilijkt. zoowel door de (nog altijd voort
durende) zandverstuivingen, alsook door de vele afgravingen der
hvoge ruggen.

De vroegere beteekenis van Dongen als "verkeersknooppunt".
bleek nog uit een -- overigens vrij jong -- stuk in het archief te
Dongen la). Anno 1675 schrijft men: "Vooreerst staet te consi
"dereren dat Dongen is leggende op de passage: dat alle troepen,
"geen uytgesondert, de welke van Gelderlant, 's Hertogenbosch
"ende daer ontrent gelegen guarnisoenen, moetende marcheren
"naer G. Barge, Breda. Bargen op den Zoom ende vorder van
"daer te rugh keeren. altoos tselve Dorp moeten aendoen ende or,'
"dinarie aldaer vernachten oH ten minste refrecheren".

De reden hiervan is. dunkt me. dat Dongen de meest Noorde
lijke plaats is, waar men oudtijds van het Westen naar het Oosten
van Brabant kon passeeren. Het werd daardoor het belangrijkste
verbindingspunt tusschen Breda. Oosterhout. Geertruidenberg eener
zijds, en den Bosch en Tilburg anderzijds.
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Ook moet de aandacht gevestigd worden op het feit, dat -
zooals straks zal blijken -- de oude charters het woord Dungha of
Dongha nu eens gebruiken voor de rivier zelf; dan weer voor het
stroomgebied der Donge tusschen Loon op Zand, Tilburg, Gilze.
Oosterhout en Geertruidenberg, n.l. de wildert, beemden en moeren;
dan weer voor het rechtsgebied der heerlijkheid, en ten slotte ook
voor het dorp. Deze naam maakt de indruk een samenstrekking
te zijn van het woord "done" (donek of donk) en "A" of "Aa".
Dit laatste lid beteekent een stroomend water, een beek, rivier, zoo~

als algemeen gebruikt in Oost Brabant, en slechts in één geval in
het Westen n.l. de Aa of Weerijs. Over de beteekenis van het
woord "donk" heerscht nog veel verschil van meening. Voor zoover
ik in West Brabant kon nagaan, wordt het veelal gebruikt voor een
uitIooper van den Brabantsehen Zandgrond, een landtong. een
hooge landrug, aan beide zijden ingesloten door natuurlijke zonken
in dçn bodem d.w.z. gronden, die of tijdelijk door den vloed öf
blijvend onder water komen, öf drassig zijn. Wanneer zulk een
plaats aan alle zijden omspoeld wordt of werd, wordt ze gewoon
"berg" genoemd, al is de verheffing ook maar één Meter hoog;
meer naar het Westen noemt men dit laatste hil. Vanwege de
hoogere watervrije hgging waren dit de best bewoonbare en bij~

gevolg ook bewoonde plaatsen. Het woord "heuvel" vond ik alleen
bij de watervrije zandgronden. De langgerekte Dongensche "Ber~

gen" maken op deze verklaring echter een uitzondering. Wel be
staat er kans, dat "de Heuvel" en "de Bergen" hier beide als Uit~

loopers van de hooge Drunensche Duinen of Zandverstuivingen
reeds zeer vroeg bewoond waren.

De bestreden, maar door Habets den voormaligen Rijksarchi~

varis in Limburg, in zijn Inleiding op de Thornsche Archieven ver~

dedigde authenticiteit der Dotatie brief of Stichtingsacte van Thorn
kan hier ook nog waarde opleveren. Al blijft de authenticiteit van
de uiterlijke vorm ook zeer betwist, om ze te plaatsen in 992, toch
werd de tekst al zeer vroeg vastgelegd in het oudste cartularium,
genaamd "Liber Antiquissimus". Volgens Habets is dit omstreeks
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1219 aangelegd en ving aan met de bewuste Dotatie akte, die in
dat jaar dan ook bestond.

Verondersteld zelfs dat ridder Franco de Dungha een gefin~

geerd persoon zou zijn, of naar een vroegere eeuw werd verscho~

ven, ook dan verliest het volgende argument nog niet zijn waarde.
Ridder Franco wordt namelijk opgeroepen als getuige dóor de
vrouwe van Strijen, hetzij als haar leenman en heer van het Donge
gebied, hetzij als beheerder der hertogelijke domeingronden aldaar.
Zelfs als dit charter pas kort voor 1219 door een vervalschel' ver~

vaardigd, maar op 992 gedateerd was, dan moest de inhoud van
het stuk, om als bewijs te kunnen dienen, ja zelfs om ook maar
eenige waarde te hebben voor een eenvoudigen lezer van 1219, toch
beantwoorden öf aan de in 1219 nog heerschende, Of daarvóór
geheerscht hebbende toestanden. In 1219 moest dus het feit aan~

nemelijk zijn. dat in het stroomgebied van de Donge Of een hertoge~

lijk domeinbeheerder, öf een Strijensch leenman, of een allodiaal
grondbezitter woonde of gewoond had. Minstens mocht zulks geen
verbazing wekken bij den lezer.

Welnu, ten gunste van dit feit pleit zoowel het voorgaande
betoog over de Donge als scheiding, over de oude wegen, en over
de naam Donk, als ook de registratie der acte in 1219. terwijl
tegen de mogelijkheid of waarschijnlijkheid van een dergelijken
beheerder of leenman geen enkel argument naar voren is gebracht.

Beschouwing van de onmiddellijke omgeving van het Donge~

gebied kan het voorgaande versterken. Volgens den kundigen
Mediaevist Dr. Piet Boeren 2) leefden tusschen 1167 en 1242 een
Giselbert van Tilburg, na hem nog een Giselbert van Tilburg en
een Walter van Tilburg. Volgens Boeren waren dit adellijke amb..
tenaren of domeinbeheerders van den Brabantschen hertog onder
Tilburch. waar de hertog van Brabant rond 1200 een kasteel
(munitio) had gebouwd in het oostelijk deel, al spoedig Oost Til~

burg of Oisterwijk genoemd. Daarop woonden die ambtenaren als
Kasteleins en als domeinbeheerders, maar zijn na 1242 spoorloos
verdwenen. Rond 1250 treffen we echter onder Enschot onder
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West Tilbutg verscheidene ridder families, die als om strijd hun
tienden wegschenken aan de abdij van Töngerloo, die- het patro~

naatsrecht over de kerkvàn Enschot verkregen had; we noemen
hier slechts de Van Gageldonk's, de Van Mallant's en de Van
Campenhout's, onderling aanverwant, onder wie de eerstgenoem~

den van West Brabant afkomstig zullen zijn. Welnu, daar deze
beide GiseIbert's en Walter tusschen 1167--1242 "van Tilburg"
heetten in de oude charters, welker authenticiteit niet betwij feld
wordt, wordt ook de benaming: ridder Franco de Dungha in 1219
alleszins aannemelijk -- afgezien van de vraag of er te Dongen in
dien tijd al een heerlijk Huis stond.

Ook door een charter van 20 Februari 1287 3) wordt dit
betoog bevestigd. Hierin wordt meegedeeld, dat ridder Wouter
Volkaerts, wiens leengoed .. ten Donghene" voorheen in het bezit
was geweest van Gheraert heer Gheraertsz van Ysga, zich be~

klaagd had, dat "men" zijn leen verkleind had. Ingevolge een be~

slissing genomen door een scheidsgerecht bestaande uit met name
genoemde hoogst deskundige personen in tegenwoordigheid van
den hertog, wordt door Willem heer van Altena en Hoorn, (hetzij
als leenheer van Wouter, hetzij als bewerker van de verkleining
van het l~en) aan Wouter toegewezen "de helft van den Wildert,
waarvan de grens zal loopen -van Dongen tot halverwege het Goor
tusschen Venloe en Dong.hen, vandaar naar den - Normansput.
Ghilse, Ceters, Oosterhout, het Ven, en van het Ven naar het
·Goor· In dit verband verwijzen we èn naar een charter van
4 Mei 1269 4), waarin hertog Jan van Brabant aan Willem van

Loon uitgeeft: "het dorp (of de Villa?) Venloen (Loon op Zand),
meteenige landerijen; moeren en heidegronden omtrent Tilburg,
\~aalwijk en. Udenhout"; èn naar de vorige alinea, waar wellicht
uit blijkt dat de hertogrond-1250 het hertogelijk domein onder
Tilburg vermoedelijk gesplitst heeft in verscheidene kleinere leenen.

Dat reeds Vóór 1350 op dit leen "ten Donghene", vóór 1287
bestaande, een heerlijke hoeve of slot stond, is na dit alles ,niet
onwaarschijnlijk. -
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In het vorige jaarboek 5) werd reeds gesproken over de stich~

ting der heerlijkheid Dongen, ontstaan uit verscheidene gedeelten,
verkregen of opgekocht en samengevoegd door Willem van Duven~

voorde, die dan ook terecht de "stichter der heerlijkheid Dongen"
mag genoemd worden. Zij vormde de noordelijke begrenzing van
het hertogdom Brabant tegen het graafschap Holland, en sloot de
oostelijke grens van het Land van Breda.

Wat verstaat men onder hooge, en onder lage heerlijkheid?
Zonder ons hier in rechtskundige termen te gaan verdiepen.

of ons tot philosophische definities te laten verleiden, en zonder
eenige aanspraak op volledigheid te willen maken, kan men zeggen
dat sedert de dertiende eeuw de hooge heerlijkheid beteekende een
onttrokken zijn aan het toezicht en de rechtsmacht van een ander
hoog ambtenaar over dat gebied, m.a.w. dat de heer van het hooge
rechtsgebied het recht van immuniteit bezat. en dus zelf het toe~

zicht (oudtijds "politie" genoemd). en de rechtsmacht bezat over
zijn onderdanen. het halsrecht of het recht over leven en dood niet
uitgezonderd.

Bovendien waren aan deze hooge heerlijkheid ook verscheide~

ne heerlijke rechten verbonden: jachtrecht, windrecht. de water~

regalia (voor zoover dit geen interregionale stroomen waren) ver~

der het ban~ of dwangrecht. het recht op dienstbaarheid der onder
danen, zoowel met lijf en goed. als in fiscale rechten of beden in
bepaalde gevallen.

Aan de lage heerlijkheid. in Holland "ambachtsheerlijkheid"
genoemd, was niet het halsrecht toevertrouwd, maar slechts de
lagere rechtspraak met de lagere boeten, terwijl de drossaard van
den heer toezicht kon uitoefenen; ook de heerlijke rechten waren
tot enkele kleinere hofdiensten en tot de gewone jacht beperkt.
Bovendien was de heer der lage heerlijkheid verplicht, om met zijn
"mannen" den heer der hooge heerlijkheid in den krijg te volgen
en te verdedigen. Wat de wetgeving betrof, mocht de lagere over~

heid niet regelen. wat reeds door de hoogere overheid geregejld
was. Wel mocht hij die door keuren of verordeningen aanvullen.
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De hooge heerlijkheid van nagenoeg heel het noord~oostelijk

deel van Dongen had Willem van Duvenvoorde op 2 Juli 1329 in
leen verkregen van Willem van Home heer van Altena en diens~

verwanten. Ten behoeve van Duvenvoorde doet even later ook de
hertog van Brabant afstand van zijn rechten op zijn goederen te
Loon (op Zand), Tilburg en Dongen. De heerlijkheid van het
overige deel, waaronder nagenoeg de zuid~westelijke helft van
Dongen kocht Duvenvoorde op 13 October 1335 van Jan Volckaert
Compeyn Volckaertszoon en diens familie. n.l. alle heerlijke rech~

ten en goederen die zij in Dongen. den Ham of Gilze reeds in 1287
bezaten. toen na een grensgeschil het gebied van ridder Woutelr
Volkaerts bepaald werd als volgt: ..de helft van den Wildert.
waarvan de grens zal loopen van Donghen tot halverwege het
Goor tusschen Venloe [Loon op Zand] en Donghen. vandaar naar
den Normansput. Ghilse. Ceters. Oosterhout. het Ven en van het
Ven naar het Goor. benevens de Dertig Bunder grenzende aan
Donghen, de helft van de tienden uit die goederen en de recht~

spraak tot drie schellingen met de helft Viln hetgeen ûaarboven
gaat". Zoowel omdat deze toewijzing van 1287 geschiedde door
Willem heer van Altena en Home. alsmede omdat beide helften
ten deele dezelfde gronden betreffen. mag aangenomen worden.
dat Compeyn minstens voor een gedeelte der noordelijke helft (en
wellicht ook ten deele voor het zuiden) leenman was van den heer
Viin Altena en Home. Maar evenzeer was Jan zoon van Wouter
Volkaerts Compain een leenman van den hertog van Brabant, aJ~

waar hij zijn leen ging verheffen. blijkens het ..Latijnsch Boeck"
en het ..Stootboeck" van het Leenhof te Brussel 6); tenzij de
hertog de hooge heerlijkheid van dit zuidelijk deel als jachtgoed
aan zich gereserveerd hield. maar zulks in 1330 afstond aan
Duvenvoorde.

Reeds in 1324 was hij door Beatrijs vrouwe van Putte; en
Strijen (bijgestaan door haar echtgenoot Ghije van Vlaanderen)
in erfpacht beleend met hun Steenen Huis te Oosterhout. geheeten
het Huis te Striene. met wat daartoe behoort te Donghen. Dorst.
Ulvenhout, Wer (e) nhout, Steenloe. Oosterhout en Zunderd; bij
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zijn kinderloos overlijden zou dit alles erfelijk overgaan op Jan van
Polanen. Bovendien had de graaf van Holland hem in 1330 beleend
met twaalf hoeven moer ten zuiden van Stevens [van Waalwijk's]
Ambacht, strekkende zuidwaarts naar Tilburg en oostwaarts naar
Loon, voor zoover als het graafschap ging, en westwaarts tot de
Donge; en in 1332 nogmaals met tien hoeven moergrond van de
Dongha oostwaarts naar Dongen, maar dit laatste tijdelijk gratis,
totdat het grensgeschil hierover werd opgelost, n.l. of deze grond
binnen de palen van Brabant lag, zooals de heer van Horne be~

toogde, of binnen Holland.

Doordat de hooge heerlijkheid van alle voornoemde gronden
rond 1330 in één hand vereenigd werden, mocht Willem van
Duvenvoorde feitelijk de eerste heer van (geheel) Dongen ge~

noemd worden; maar omdat hij reeds gedurende zeven jaren in het
bezit was van het slot Strijen te Oosterhout en de heerlijkheid al
daar, bleef zijn naam, ook in de volgende jaren, "Willem van
Oosterhout". Van hem gaat de hooge heerlijkheid over Dongen 
niet onbetwist door zijn zoon - over op Jan II van Polanen, die, in
1350 de hooge heerlijkheid van het Land van Breda verwerft, maar
voor zich en zijn opvolgers leenhulde verschuldigd blijft aan den
hertog van Brabant in het Leenhof te Brussel.
f; ,:

De lage heerlijkheid van Dongen schenkt Duvenvoorde in
1344 aan zijn oudsten natuurlijken zoon Willem, die van 1344 tot
1353/4 wordt geheeten "Willem van Dongen", en vervolgens tot
aan zijn dood (omstreeks 1403) "Willem van Oosterhout". Daarna
gaat zij, rechtens in 1350, maar feitelijk pas ten volle in 1355 over
aan Beatrijs (dochter van Willem van Duvenvoorde), gehuwd met
Roelof van Dalem, wier nakomelingen in het bezit der lage heer~

lijkheid bleven, totdat het in 1500 door den leenheer graaf Engel~

brecht van Nassau, heer van Breda, verbeurd verklaard werd
wegens wangedrag van Joost van Dongen. Daarna werd het niet
meer in leen uitgegeven, maar vereenigd met het Land van Breda.

97

Jaarboek De Oranjeboom 2 (1949)



van BredaHeeren van Dongen

Philips v.
Heeren

Duvenvoorde
..........................................................._'-1 _

X') Üdilia van Salms

IJOalma vall Po/allen t 1443

Jan II vall PolallCll ti 384
X h) Margaretha van der Lippe
X I) üda van Hoorne
I Jall III van Po/allcn ti 394

ElIgclbrccht II van Nassau t 1504
confiskecrt hCCl'lijkheid Dougell I 500
coufiskcert pcr abuis Lichtcllbercll

(Jan van Nassau t 15 I 6)
X Elis. v. Hessen

Hcudrik v. Nassau t I 538
X 2) Claude de Chalon
I RCllé de Chaloll t 1544

(Willem v. Nassau t 1559)
X Juliana v. Stolberg
I 117illcm Iv. Orauje N. t 1584

bezit in 1563 Lichtenberch

~; Eugclbrecht I van Nassau t 1446
Jan var; Nassan t 1475
Maria van Loon en Heinsberg

(Jan I van Polanen ti )42)
X Catharina van Brederode

I
I

I

Willcm vau DuvCllvoordc h.v.D. IJ 29-tlJ 53
>;< Heilwig van Vianen
o
«f Geertruida Boudens dr v. d. Poele
I Willcm l

) hcer van Dougen 1J41-1 353/4
2J hccr I'. Oostcrhout 134 3/4-tI403

cr Aleyt Demenes
I Bcatrix. Iwouwe v. Dougell I 350-t c. I 377
X Roelof van Dalem

III;?ïllcm Roelofsz. van Dalcmh.v.D.IJ57·tI422
Koopt 1395 Lichtenberch

>< J) Badeloy de Bic
I

o
cr 2) Elis. Wiericxdr. dc Jonghe
>< ") Sophie van Salms

Willcm Wi/lcmsz. v. Dalcm 142 rtl 438
Roclof Willcmsz. v. Dalcm 1438·tI477/9

Krijgt 1423 Lichtenberch
Jutta van Dyemerbroeck
ÜdiIia v. Dalem

Krijgt Lichtenberch 1457
X Joost Heijger

Joost vall Dalcm
afgezet en verbannen 1499'1500
verliest ook ten onrechte Lichtenberch

2) Adriana Moninex?
Josina van Dalem

X Steven Justiniani
Roelof van Dalem

X 2) Anna van Berchem
bezit in 1563 Lichtenberch
X 2) v66r 1563 Jan v. d. Dilft

Jan van Dalem
onthoofd 1499

II

I

III

IV

V
VI

VII

Willemsz. v. Dalem t c. 1457
Krijgt de Zwaluwe 1439. maar zijn kleinzoon Jan Willemsz. v. Dalem
wordt wegens doodslag. in 151 3 ook vervallen verklaard en verbannen.

N.B. Deze stamboom geeft alleen de In dit artikel besproken personen,
en is dus zeer onvolledig
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11. De Heeren van Dongen.

I Willem van Duvenvoorde had sedert 1330 de hooge en
tevens de lage heerlijkheid verworven; ook was hij eigenaar v;a:rt
vele gronden aldaar, welke hij deels aan de lage heerlijkheid ver~

bond. Aan hem dankt Dongen de Dongensche (Turf-) Vaart tus~

schen Dongen en Geertruidenberg, waarvan het noordelijk deeL
gegraven door ,,'s Graven moer", het verlof had vereischt van den
graaf van Holland, wiens vergunning hij in 1335 verwierf.

Nadat hij sedert 1343 het rustig bezit had bekomen van het
patronaatsrecht der parochieele kerk, welke zóó arm was, dat zij
geen pastoor kon onderhouden, begiftigde hij haar bij testamentaire
beschikking van 1347 met een jaarrente van zestien pond Tour
nooische zwarten, te heffen uit de tienden in den Hamme, waar~

aan de Aartsdiaken van Luik zijn goedkeuring hechtte. Dit patro
naatsrecht is overgegaan op de heeren van Dongen blijkens een
contract van 1427.

Nog moge hier terloops worden opgemerkt, dat het Huis van
Dongen hem toebehoorde, waarover straks meer.

11 Zijn zoon Willem van Dongen volgde hem op in de lage
heerlijkheid van 1344 tot rechtens 1350, in feite tot 1353/4; de
hooge heerlijkheid vorderde hij voor zich op als heer van Oostert<
hout sedert 1354 tot 1357, toen hij tengevolge van scheidsrechter
lijke uitspraak het leenheerschap moest afstaan aan Jan 11 van
Polanen. Na een nieuw geschil besliste laatstgenoemde in 1360, dat
deze Willem (sedert 1353/4 Willem van Oosterhout geheeten)
ook afstand zou doen van het leenheerschap over het Huis van
Dongen. Zijn kinderlooze huwelijken, alsmede zijn natuurlijke
kinderen kunnen gevoegelijk hier onbesproken blijven.

Wel moet vermeld worden een charter van "des maendaechs
na Jaersdach" 1361 - niet aanwezig in het Nassau Domein~

archid, maar wel (evenals ook de volgende) in het gemeente
archief te Dongen 7) - waarbij Willem heer van Oosterhout
voor zich en zijn nakomelingen verkocht heeft aan al degenen, die
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toen of later zouden wonen in den Gerechte van Donghen "vrij*
lijck ende onverseijt te bruken ende te besigen mijnen wildert ende
heijde van Oosterhout met horen beesten. ende oeck heijde daer
oppe te meijen. gelijck mijnen selffs luden. die in den Gerechte van
Oosterhout geseten sijn, durende erfflijck ende emmermeer, sonder
ennich wederseggen van mij oft van mijnen nacomelingen ".
welk octrooi op zijn verzoek tevens bezegeld werd door Jan van
Polanen "alse een overhoot des goets" S).

Ondanks het feit dat dit charter bezegeld was door den leen*
heer Jan van Polanen. werd het gemeenschappelijk bezit van den
Oosterhoutsehen wildert aanleiding tot veel getwist tusschen de
inwoners van Oosterhout en Dongen. toen in den tachtigjarigen
oorlog dit charter verloren of vergeten was geraakt.

Uit processtukken. in beider dorpsarchieven aanwezig, blijkt
dat Dongen van dien Oosterhoutsehen wildert altijd gebruik ge*
maakt heeft zonder tegenspraak van Oosterhout; rond 1600 gaat
Dongen meenen, dat het Dongensch gebied is. Daartegenover
blijft Oosterhout den Wildert opeischen als gelegen binnen zijn
jurisdictie. en gaat zelfs aan Dongen het medegebruik ontzeggen.
En wanneer eenmaal meerdere hoeken in dezen Wildert zijn ont*
gonnen. breekt een nieuwe strijd uit over de vraag, of de gebruikers
en beweiders wel of niet in de belastingen vari Oosterhout moeten
bijdragen. Hieruit volgen jarenlang felle twisten, processen en
executies, waartoe zelfs de krijgstroepen te hulp worden geroepen,
zoodat om beurte inwoners van Dongen en van Oosterhout ge*
executeerd of in gijzeling gezet worden. Deze vcete laait telkens
weer op. totdat tenslotte beide gemeenten diep onder schulden
gebukt gaan wegens de dure processen en wederzijdsche vernielin*
gen en boeten. Vandaar blijft de grensscheiding in dezen Wildert
telkens opnieuw de aandacht vragen.

III Willems halfzuster Beatrijs, een dochter van Willem van
Duvenvoorde. was gehuwd met Roelof van Dalem, uit het geslacht
van ArkeI. voortgekomen uit den Huize van Gelre. Dalem is een
dorp aan de Waal. ten oosten van Gorinchem (Gorcum ). ten
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zuiden van Arkel: het was een oude bezitting der heeren van Arke!.
Terwijl Arkel een wit schild voerde met twee roode balken. of.
volgens een oude beschrijving van het wapen "twee roode fascen
gekanteeld onder en boven. d'een tegen den ander op een zilver
veld", hadden Dalem en Dongen een rood schild met twee witte
balken. Hieruit blijkt dat Dongen zijn wapen dankt aan dezen
Roelof, maar tevens. dat de Hooge Raad foutief aan Dongen een
blauw schild met gouden balken voorschreef.

Duvenvoorde verkocht aan Beatrijs. vrouw van Roelof van
Dalem op 22 Mei 1350 zijn woning te Donghen met alles wat er
bij hoorde, en de lage rechtspraak tot vijf schellingen. met behoud,
voor den heer van Oosterhout van het recht om schout en schepe~

nen aan te stellen: voorts nog 69 bunder 347!/z roeden land in
Donghen en Ghilse. alles als leen van den heer van Oosterhout.

Na Duvenvoorde's dood in 1353 volgde zijn zoon Willem van
Dongen hem op als heer van Oosterhout maar weigerde toen als
leenheer. afstand te doen van de lage heerlijkheid van Dongen;
totdat de arbiters in dit geschil in 1357 "de manschap van de
goederen te Donghen en te Ghilze" toewezen aan Beatrijs; en Jan
van Polanen op denzelfden dag niet Beatrijs. maar haar wettigen
zoon Willem Roelofszoon van Dalem beleende met de heerlijkheid
Donghen, welke hij zelf (Polanen) verklaart "in leen te hebben
van den heer van Hoorne en Altena" (sic!). uitgezonderd de
moeren. van de "Vordeken" 9) af, westwaarts langs den weg
naar Ghilse liggende.

Op 20 Juni 1346 had Margaretha van Henegouwen. vanwege
haar huwelijk genoemd Margaretha van Beieren. Beatrijs erfelijk
beleend met de heerlijkheid Zwaluwe, welke onder veel verwikke
lingen op haar nakomelingen overgaat. totdat Jan van Dongen in
1513 wegens moord vervallen wordt verklaard, en Zwaluwe aan
den heer van Breda komt; maar omdat Dongen en Zwaluwe ver
schillende leenen waren, zal voor zoover mogelijk over Zwaluwe
gezwegen worden.

In den Hollandschen strijd tusschen standen en steden. tus
schen moeder en zoon, tusschen de gravin en Willem den Ver-
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beider, schijnen Jan II van Polanen en ook Roelof van Dalem de
partij van hun wettige landsvrouwe te hebben gekozen tegen den
Verbeider. Nadat deze echter overwonnen had en als graaf van
Holland werd erkend, moesten beide tegenstanders boeten. In 1355
kreeg Roelof, in het jaar daarop kreeg Polanen zijn verbeurd ver";
klaarde Hollandsche leenen terug onder beding van een zeer zware
zoenprijs. Bovendien had Roelof zich ook nog borg gesteld voor
Otto heer van Arke!.

Gebukt gaande onder zware geldzorgen zal het aan Roelof en
Beatrijs des te meer welkom zijn geweest, dat de abdis van Thorn
hun in 1358 den halven heerencijns kwijtschold, waarmee hun
goederen te Ghilse - eveneens afkomstig van Duvenvoorde 
belast waren 10). Ook in de volgende jaren had Roelof nog vele
5chuldvorderingen te voldoen.

Dit alles kan zijn dood verhaast hebben; in 1360 is hij zóó
ziek, dat de Kapitteldeken van Breda en de pastoor van Dong~n

zijn afwezigheid verontschuldigen bij den bisschop van Luik, waar
hij wegens een vonnis in een proces moest verschijnen. Nog in het
octaaf van het feest van St. Jan verbinden zich Beatrijs met haar
kinderen onderling, om na vaders dood zich - in peis en vree 
te zullen houden aan een onderhandsche deeling. Hij sterft dan
rond October. Als weduwe bleef Beatrijs tot circa 1377 vrouwe van
Zwaluwe, maar verkocht dit toen aan Jan van Polanen. Uit Dongen
was zij intusschen verhuisd naar Geertruidenberg, alwaar in 1369

haar de helft van een huis wordt getransporteerd, en haar zoon Jan
in 1377 haar een ander huis verhuurt.

IV Willem Roelofszoon van Dalem is de oudste wettige
zoon. Door Polanen was hem reeds in 1357 de beleening van Don~

gen toegewezen. Bij de magescheid op 27 Juni 1360 was hij daarin
bevestigd, en op 28 October zegelt hij reeds een charter als heer'
van Donghen. Zwaluwe dat hem ook was beloofd, maar tijdelijk
onder moeders bewind bleef, werd door Beatrijs en Willem bij
contract in 1377 afgestaan aan Polanen, ten behoeve van düens
derde echtgenoote Margriete van der Lippe.
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In een charter van 1366 verklaart Willem op "St. Symons en
Judendach" 11), dat zijn oom heer Willem van Oosterhout bezit
en behouden zal al dat goed dat men de "Dertig Bunder" noemt en
"gelegen is in minen dorpe van Donghen", ofschoon hier boven in
1287 sprake was over deze "Dertig Bunder grenzende aan Don
ghen", zoodat ook hier weer een grensverschuiving had plaats
gehad. Deze gronden maakten samen met Den Ham in 1655 één
blok uit; hét is de noord-westhoek der hui'dige gemeente, ook wel
geheeten "De Schellingen", wellicht vanwege het erfelijk cijns van
twee oude Engelsche (schellingen?) 's jaars per bunder, die op dit
goed drukten.

Van groot belang voor de inwoners van Dongen was het
privilege van 14 Mei 1369, waarbij hij aan "de gemeene buren in
de heerlijkheid Donghen" het blijvend gebruik van al zijn vroen
ten schonk, onder voorbehoud van zijn recht, dat hij daarvan zoo
veel als hij wilde aan particulieren kon uitgeven, waarbij echter
steeds de inwoners de voorkeur zouden genieten tegen denzelfden
cijns. Ook waren de particuliere innemer~ verplicht het hun uit
gegeven stuk te omheinen, en liet zoo iemand zijn goed vervuilen
of varen, dan werd het weer gemeenschappelijk bezit. De uitge
strekte "Heiningen" te Dongen zullen aan dit charter te danken
zijn en hun naam ontleend hebben.

Tegen een erfcijns van drie ouden grooten jaarlijks, te betalen
"op den Huize van Dongen", of waar de geburen van Dong:en hun
cijns betalen, verkoopt Willem op 17 September 1380 aan de priorin
en het convent der Nonnen van Premonstreit te Breda (de Norber

tinessen nu St. Catharinadal te Oosterhout) uit zijn Wildert te
Dongen drie hoeven moer van twaalf bunder elk, gelegen tusschen
Dongen Vaart en de Loonsche Weg; in 1476 werden aan die
Zusters nog verkocht twee bunder beemden "in het Gilsche Broek
!land] nevens het erf van Roelof van Dalem heer van Donga",
welke zuidwaarts strekten van de Donga tot de, Vaart (onder
Gilze). Voor zijn schepenen te Dongen: Gherijt van Hosenhout en
Godevaert uten Berge geschiedde de eerstgenoemde verkoop met
verlof van zijn broeder Jan, waarbij als getuigen optraden zijn
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twee leenmannen Zebrecht Thierlote en Peter van Gageldonck.

Het was op St. Valentijnsdag (14 Februari) 1390, dat Dongen
een nieuwe keur verkreeg, toen Willem aan zijn onderdanen
vanwege hun vriendschap en trouwen dienst ,..- een goede recht
spraak door zijn schepenen beloofde, met handhaving der rechten
die zij reeds bezaten en verkregen hadden van zijn vader Roelof
en diens voorzaten, en met beroep op het recht van den Lande van
Breda, indien de schepenen niet vroed waren. In datzelfde charter
beloofde hij hun zijn raad en steun, en voorspraak bij de V rouwel
(Hertoginne) van Brabant in geval van "schattingen schot of lot",
met de toezegging zijnerzijds, hen niet te straffen bij verzet hun-i
nerzijds tegen haar schatting: "Voort gelove Ick hem, waer dat
"sake dat mijn lieve Vrouwe van Brabant oft hare nacomelinghen
"heeren van Brabant ennigerhande scattinge, scot oft lot hebben
"wouden van mijnen voirschreven luden ende ondersaten, dat lek
"hem daer in gehulpich ende geradicht wesen sal tot haren besten,
"hem te helpen verantwoerden alzoe verre als lek kan.

"Ende waer dat ic se niet verantwoerden en konde, soe sal Ie
"se bij hem selven laten begane ende behelpen dan hem selven
"alsij best moghen, ende Ick en sal hem daer toe in gheenre wijs
"hinderen noch letten, mer altoos voorderen ende ten besten raden
"ende helpen daer Ick mach...... " Ten slotte worden hun verzekerd
dezelfde rechtsnormen als in het Land van Breda golden. Als ge
tuigen traden op zijn leenmannen Robbrecht van Wisschel en
Godevaerd uten Berghen, terwijl als schepenen fungeerden Gheerit
van Hosenhout en Korstiaen Lambrechtszoon. In feite dus geen
nieuwe rechten; wel werden de eenmaal verkregen oude rechten
bevestigd en gehandhaafd. Merkwaardig voor den geest van den
tijd is, dat steun wordt beloofd in het verzet tegen de zwakke
Brabantsche hertogin Joanna, practisch een bekrachtiging van de
Waalsche en Dietsche charters van 1314, waardoor de hertog van
Brabant aan zijn goede steden en aan den lande van Brabant hun
voorrechten en vrijheden bezegeld had, ter handhaving waarvan
de Brabantsche steden in 1354 en 1371 een onderling verbond
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sloten; bovendien hadden hertog Wencelans en hertogin Joanna
nog in 1358 bevestigd "der steden vrijheden van Brabant van alle
settinge ende beede" Maar Iet wel, dit betrof de steden, niet
de dorpen. En Dongen was maar een dorp, dat dus nog aan
de beden en zettingen onderworpen was.

Tusschen de jaren 1392 en 1394 had Willem Willemszoon
van Berchem van verscheidene familieleden hun aandeelen opge~

kocht in het goed Berchem te Tilburg. Op 28 December 1395 ver
kocht hij dit goed aan Willem van Dalem heer van Dongha, maar
nu vermeerderd met gronden gelegen onder Dongen, want de
koopbrief spreekt nadrukkelijk van "het goed Berchghom te Dongha
en Tilborch." Een Bossche schepenbrief van 1403 noemt dit "de
hoeve Lichtenberch te Tilburg"; een Leuvensche schepenbrief van
1422 leert ons de waarde ,,40.000 engelsche nobels" waarop ge~

taxeerd werd "de hoeve Lichtenberch gelegen te Donghen en Til~

borch". Als Willems weduwe Sophia van Salm in 1422 afstand
doet van het vruchtgebruik van voornoemde hoeve, wordt deze
genoemd "het goed van Berchem alias de Lichtenberch". Bij huwe~

lijksvoorwaarden van 1457 wordt "de Hoeve Lichtenberch voor
zoover zij in Dongen ligt," als dos geschonken. Nadat deze hoeve
gedurende anderhalve eeuw in bezit der familie van Dalem was
gebleven, werd ze ten onrechte te samen met de leengoederen van
Joost van Dalem verbeurd verklaard, en blijkt dan in 1563 weder~

rechtelijk in bezit te zijn van den prins van Oranje en Anna van
Berchem echtgenoote van Jan van der Delft (of Dilft); in dat jaar
worden dan deze bezitters van "de hoeve Lichtenberch te Don~

ghen" te Brussel gedaagd ten behoeve van de wettige erfgenamen
van Joost van Dalem van Dongen.

Nadat zijn eerste echtgenoote kinderloos overleden was, won
hij uit zijn tweeden echt misschien vier zonen, die wegens dezelfde
namen echter verward worden met die uit het derde huwelijk. Omr
dat zijn tweede vrouw een nicht was van de eerste, werd dit huwe~
lijk onwettig beschouwd; en ofschoon het niet ontbonden was.
huwde Willem ten derde male, nu met' Sophie van Salm, waarop
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hij door den Officiaal van Luik schuldig aan echtbreuk wordt ver~

klaard. Uit dit derde huwelijk werden nog minstens vijf kinderen
geboren. Na een beroep te Rome tegen den Officiaal door een
request der zonen. wordt de elect bisschop van Luik in 1397 gelast
een nader onderzoek in te stellen. en hun bij goed gedrag dispen~

satie te verleenen en hen tot de Wijdingen en verkrijging van
beneficies (op voorwaarde van persoonlijke residentieplicht ) toe te
laten. waarvan dan ook een Roelof in 1406 profiteert. Om heel deze
onverkwikkelijke zaak tot een goed einde te brengen. krijgen
Roelof en Sophie in 1418 uit Rome verlof om een biechtvader te
kiezen. die hun de absolutie mag verleenen. Alzoo verzoend met
God en de Kerk stierf Willem in 1422 na een lang en moeilijk
leven. na een langdurig bestuur over Dongen (sedert 1353).

Al was ook met dezen Willem het familiegoed uitgegroeid
tot een vrij groot bezit. de aankoopen hadden hem veel geld gekost;
en aan zijn grootvader. den grooten financier Duvenvoorde deed
ook deze heer van Dongen geen eer aan. want wegens schuld
werd zijn roerend bezit in 1406 gerechtelijk verkocht. Maar ook
zijn kinderen en kleinkinderen zouden zijn naam nog meer bezoede~

len; hun onderling krakeel zou de heerlijkheid splitsen en doen
uiteenvallen; ten slotte zou het wangedrag van verscheidene hun~

ner zelfs een einde maken aan den adeldom van hun geslacht. aan
de leenen Dongen en Zwaluwe hun geschonken. Zelfs zou Dongen
ophouden een heerlijkheid te zijn.

V Willem Willemszoon van Dalem was de oudste zoon uit
de verbintenis met Sophie van Salm. Door zijn vader was hij reeds
in 1413 met Zwaluwe beleend: op 16 Dec. 1423 volgde hij zijn
vader ook op in de heerlijkheid Dongen, terwijl zijn broer Roelof
de hoeve Lichtenberch verkreeg met nog een jaarrente uit de heer~

lijkheid Dongen; zijn jongste broer Jan. zijn moeder en zusters be~

loofden afstand van hun rechten, waarvoor zij een jaarrente van
J500 gulden zouden ontvangen met verlof van den leenheer Engel~

brecht I van Nassau.
Betreffende het patronaatsrecht van Dongen verklaart ons
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een contract van 1427, dat Jan Coeckelberch door Willem van
Dalem werd gekozen tot pastoor te Dongen.

Op 15 October 1430 schonk Willem van Dalem heer van
Dongha aan zijn onderdanen een nieuwe keur of privilege, waarbij
hij bepaalde, dat bij dood van een man, vrouw of kind door onge~

val in water of vuur, de naastbestaanden niet hun lijf en goed aan
den heer zouden verbeuren; hij staat toe, dat vrienden van den
doode hem uit het water of vuur mogen halen zonder boete of goed
te verbeuren, mits terstond de heer of de rechter wordt gehaald
voor lijkschouw; verder bepaalt hij de keur van de schapen op een
oud schild; ook zal hij geen hoogere boeten heffen dan in den
lande van Breda gebruikelijk waren.

Nadat zijn jongste broer Jan meerderjarig was geworden,
nam deze aanvankelijk geen genoegen met de beslissing van 1423,
maar verklaarde toch in 1431, door Willem voldaan te zijn uit de
nalatenschap zijns vaders en uit de weldra openvallende erfenis
zijner moeder, na de ontvangst van een jaarrente van 150 gulden
en een beemd geheeten "Den Ham". Toch duurt die tevredenheid
niet lang, want een scheidsgerecht wijst hem in 1435 een grootere
lijfrente toe en bovendien nog zes bunder moer. Willem schijnt zich
wel bewust te zijn geweest van een onrecht jegens zijn jongsten
broeder Jan. Immers in zijn testament van 26 Juni 1438 vermaakt
hij hèm de heerlijkheid Dongen. Drie dagen later schijnt Willem
reeds overleden te zijn, ongehuwd, en slechts een natuurlijke dochter
Lijsbeth nalatend. Op 29 Juni beloven Roelof en Jan elkander, om
samen de heerlijkheden Dongen en Zwaluwe gelijkelijk te deelen.

VI Roelof Willemszoon van Dalem werd in feite - niet~

tegenstaande het testament - de opvolger van zijn broeder Wil~

Iem. Mogelijk was het deze Roelof aan wien na dispensatie in
1406 de tonsuur werd verleend; maar dan veranderde hij van in~

zicht, huwde op 18 December 1426 met Jutta van Diemerbroek,
welke verbintenis in 1428 door den Officiaal van Luik werd ge"
wettigd. Roelof blijkt in 1438 heer van Dongen te zijn geworden,
terwijl zijn jongste broer Jan in 1439 de Zwaluwe verkreeg.
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Roelof die tot zijn dood (tusschen 1477 en 1479) heer van
Dongen bleef, schonk op zijn beurt op 29 December 1440 een
privilege aan de inwoners, waarin hij vooreerst de bepalingen van
zijn broer Willem bevestigde, zelfs met uitbreiding tot andere
ongevallen. met uitsluiting echter van het geval waarin zelfmoord
te constateeren viel; vervolgens besliste hij dat, bij doodslag of mis~

drijf tegen de heerlijkheid "niet méér zou verbeurd verklaard wor~

den dan die goederen, welke de dader bij deeling als zijn aandeel
zou verkregen hebben; ten slotte stelde hij de keur der schapen op
een oud schild. zonder verdere boeten, en belooft plechtig al het
voorgaande nimmer te zullen veranderen.

Wegens "sonderlinghe nodorfte" [zeer groote geldnood] had
Roelof aan heer Wouter Bauwe van Eynd(h)oven ridder here van
Boxtel en Breugel een jaarrente verkocht met verlof van den heer
van Breda, en daartoe zijn dorp en heerlijkheid van Dongha met
aanhoorigheden tot onderpand gesteld, voor welke rente en onder~

pand heer Wouter in 1449 leenhulde deed aan Jan van Nassau.
Deze schuld schijnt door Roelof niet meer afgelost, want de schuld~

bekentenis, aanwezig in de Collectie van Nispen 12) draagt in
dorso de aanteekening: "Dit is de coppie van de vijftich gouden
gulden die Henrick [van Nassau] heffende is op Donghen".

Aan Roelofs dochter Odilia werd in 1457 bij de huwelijks~

voorwaarden met Herman van Heiger de hoeve Lichtenberch
meegegeven. Zijn eenige zoon Joost van Dalem volgde hem op.

VII Joost Roelofszoon van Dalem, ook genoemd Joost van
Dongen, is de laatste heer der heerlijkheid Dongen. Tusschen 1477
en 1479 heer geworden, schonk hij op 20 Augustus 1480 aan zijn
onderdanen hun laatste privilege brief. waarin hij bevestigt, wat
zijn vader Roelof in zijn brief van 29 December 1440 had ver~

leend. Bovendien bepaalt hij. voortaan alle cijnzen te zullen ont~

vangen zooals dat geschiedt in het Land van den heer van Nassau:
dat hij het oude schild zal innen als in dat Land; dat hij s'chapen,
varkens en al wat tiendbaar is zal tienden gelijk elders; dat hij geen
andere dienstbaarheid zal vergen van de geburen, dan die zij tot
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dan toe verschuldigd waren en aan zijn grootvader Willem betoond
hadden; en belooft ten slotte zich aan den inhoud van dezen brief
te zullen houden.

Met Lijsbeth Jansdochter van Ghilse was hij volgens Van
Goor in eerste echt verbonden. waaruit echter geen kind geboren
werd. Het zullen dan haar broers geweest zijn, die hij vervolgde:,
toen hij in 1483 de kinderen van Jan van Ghilse wegens achtental
in rente liet dagvaarden. om hem zijn rente te betalen. Een tweede
huwelijk ging hij aan met Adriana Monincx, die wellicht in 1504
tijdelijk het Huis te Dongen en uit de inkomsten van Dongen weer
revenuen kreeg toegewezen als moeder van Josyne van Dalem. die
huwde met Steven Justiniani; en van Roelof van Dalem, die eerst
met Elisabeth Cruesinc (+ 1549) en vervolgens met Anna van
Berchem een huwelijk sloot. Deze Anna blijkt rond 1563 echtgenoote
te zijn van Jan van der Dilft. en wordt in dat jaar te Brussel g:e
daagd. om aan de wettige erfgenamen van Joost van Dalem van
Dongen het familieliebezit de hoeve Lichtenberch terug te geven.
Verder had Joost nog een bastaardzoon Jan, die volgens een
schepenverhoor te Oosterhout schuldig was aan de ontvoering van
een meisje, waarover wellicht in 1483 te Antwerpen een proces
liep. Jan was namelijk in dat jaar gedaagd in een proces tusschen
hem en Jan Matthijssen uit Oosterhout. tot verhoor over een niet
nader genoemd feit te Oosterhout. Deze Jan zou dan 1499 ont
hoofd zijn.

Op 18 Mei 1499 wordt Joost nog heer van Dongen genoemd;
wegens verschillende zedenmisdrijven 13) werd hij nog in dat
jaar vervallen verklaard van de heerlijkheid en naar het schijnt
voor levenslang verbannen. Want op 24 Januari 1500 beveelt de
heer van Breda Engelbrecht van Nassau, als leenheer aan zijn
drossaard "om uit zijn naam den eed van trouw der onderzaten in
"de heerlijkheid Dongen in ontvangst te nemen, welke heerlijkheid
"aan Joes van Daalhem voortijds heer van Dongen, bij vonnis van
"de hoofdbank van Breda ontnomen is en aan den heer van Breda
"is vervallen". Deze confiscatie ten behoeve van graaf Engelbrecht
dateert van 1 Januari 1500 en is geschied ingevolge verscheidene
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certificaties van het wangedrag van Joost van Dongen met con~

sorten.

Havermans heeft destijds in een sedert verloren geraakte
authentieke copie gelezen "remis van dootslach gegeven bij Roelof
van Dalem heer tot Dongen. aan Joos sijnen soon 12 Juni 1469"
14) een bewijs. dat Joos reeds in zijn jeugd wónig goeds beloofde
maar de appel viel niet ver van de boom.

Zoowel de tekst en dateering, als de authenticiteit van het eer
tijds in de Prince Kapel der Bredasche Kapittelkerk aanwezig ge~

brandschilderd raam: "Joos van Daelhem heer van Dongen was,
gaf dit gelas tot beternisse" en ,,1504" vragen een nieuw onderzoek
in verband met de tegenstrijdige texten 15 en 16).

III Het Heerlijk Huis te Dongen

Uit het Nassau Domein archief konden slechts enkele gege~

vens verzameld worden: Op 22 Mei 1350 verkocht Willem van
Duvenvoorde aan zijn dochter Beatrijs (gehuwd met Roelof van
Dalem) "sijn woning te Donghen met alles wat er bij hoort met de
lage rechtspraak". Op 16 Februari en 21 Mei 1360 werden eener~

zijds het leenheerschap, en anderzijds het leenmanschap van het
Huis te Dongen vernoemd. Volgens een privilege brief van 17
September 1380 waren de geburen van Dongen gewoon om "op
den Huize van Dongen" of elders hun cijnsen te betalen, een in~

direct bewijs. dat het Huis regelmatig bewoond werd door de heeren
van Dongen. hetgeen voor het laatst nog blijkt uit een certificatie
van 1499 voor de Leenbank van Breda, waarin Joos van Dongen
beschuldigd wordt, een meisje met geweld "te Dongen op t Huys"
gevoerd te hebben. Betreffende de hofdiensten beloofde Joos in
zijn privilege van 20 Augustus 1480 "dat die gebueren van Don~

ghen ghenen dienst doen en sullen, anders dan den huyse van
Donghen toebehoort".

Uit het Leenhof te Brussel maakte Prosper Cuypers van VeIt~

hoven een paar afschriften 17 en 18) die van groote waarde zijn
om de beteekenis van het Dongensche leengoed te Ieeren kennen.
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en die daarom hierachter in extenso staan afgedrukt. Het eerste is
een gezegelde verantwoording van de heerlijke inkomsten en heer~

lijke uitgaven verbonden aan het Huis te Dongen. afgelegd door
heer Roelof van Dalem 15 Juni 1477 aan het Leenhof op het einde
van zijn leven. dengene die door ons onder VI is besproken. Bij~

zonder merkwaardig is dit stuk, omdat Roelol voorgeeft zoowel de
hooge als de lage heerlijkheid te bezitten, terwijl het Nassau
Domein archief d.w.z. de ambtenaren van het Bredasche Leenhof
aan de heeren van Dongen alleen de lage heerlijkheid toekennen.
Minstens is het een uiting van hun rancune, dat reeds ruim een
eeuw geleden, de hooge heerlijkheid aan hen (volgens hun inzicht
of voorgeven) wederrechtelijk ontnomen is door den heer van

Breda, al erkent Roelof zijn leen te houden van den heer van Breda.
dat bestaat uit: "syn huys, dorp ende goede van Donghen", verder
uit moeren, molens, cynsen, tienden. beemden, weiden, waranden,
visscherij, breuken, waarvan de totaalopbrengst bedroeg 350
Rynsgulden. Daarvan moeten echter worden afgetrokken de lasten
aan de heerlijkheid verbonden totaal bedragend 140 Rynsgulden.
zoodat Roelofs profijten feitelijk 210 Rijnsgulden opbrachten.
Verder waren aan ongeveer 13 mannen achterleenen uitgegeven,
maar dezen woonden meest buiten de heerlijkheid, zoodat
zij geen hofdiensten verrichtten. Straks zal uit een huurcedule van
1656 blijken. dat de geburen en inwoonders elk één dag moesten
hooien, en één dag mest rijden voor het hof.

De oudere gedrukte bronnen zijn zeer spaarzaam met gegevens.
Als Gramaye in zijn Antiquitates Bredanae spreekt over de

schenkingen gedaan aan St. Willebrord 19) " Alpheim nunc
Alphen, Diosna super fluvium Dugena, Praetorium olim Dynastae
Dungani situm op de Ossevaart ad flumen Dungen in ditione
Bredana ", vermeldt hij hier - misleid door de woorden
Diosna super fluvium Dugena. (Diessen op de Aa; Dugena is een
drukfout voor Digena) - "het heerenhof van Dongen gelegen op
de Ossevaart aan de stroom de Donge". De Ossevaart konden wij
niet thuis wijzen; het zal wellicht een schrijffout of drukfout zijn
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voor de ..Ottervaart" feitelijk de Ockervaart (ook wel genoemd
"de Oeckelaar" of ..de Onckersloot", een zijtak van de Wydonga
(wijde of breede Donge) gelegen op de grens tusschen Dongen en
•s Gravenmoer.

Wat Gramaye verder schrijft: "Dungen autem arce veteri
exornatum fuit olim Dominium beneficio Bredani Baronis posses~

sum a gentilibus de Nispen, Brecht, Haverloes, Daelhem 19)

vertaald: ..Dongen was weleer een heerlijkheid, voorzien van een
ouden burcht, van den heer van Breda te leen gehouden door de
adellijke geslachten: Van Nispen, Brecht, Haverloes, Daelhem.....
bevat al evenzeer onjuistheden. Burcht is wel een weidsche titel
voor een donjon. Vóór 1581 hebben wij alleen de Van Dalems aan~

getroffen als leenhouders. De geslachten Brecht en Van Nispen
heb ik er nimmer ontmoet, en hebben er - voor zooverre bekend
- nimmer gewoond. Haverloes kan een schrij ffout zijn voor Haef~

ten: Machteld van Haeften dochter van Floris van der Dussen was
met een van Dalem gehuwd; een andere met een Assendelft.

Van Goor is in zijn vondsten over het huis van Dongen al niet
gelukkiger. Na aanhaling van eenige teksten over die heerlijkheid,
en de vermelding van de opdracht door Duvenvoorde van ..sijne
Wooninge te Dongen met de Hofstadt" aan zijn dochter Beatrijs
in 1350, vervolgt Van Goor 20): ..Niet verre van de rivier de
..Donge stont voorheen t Slot der Heeren van Dongen, gemeenlijc
"het Huys te Dieren genaemt, aldaer bij Heer Willem van Duven~

"voorde gebouwd, tgene door tverloop van tijden nu gansch ge~

"sloopt legt, zoodat er niet dan een stuck van een toren meer van'
..overig is." Dankbaar zijn we voor de mededeeling, dat in 1744
het slot geheel gesloopt was, en alleen maar meer een hoek van den
[duiven] toren stond. Dat Duvenvoorde dit huis zou gebouwd
hebben, vond ik nergens vermeld in de oude archivalia; hij kan het
'immers in 1335 - tegelijk met alle heerlijke rechten en goederen,
die zij in Dongen. den Ham en Gilze reeds bezaten in 1287, 
hebben overgenomen van Jan Volckaert Compeyn Volckaertszoon
en diens verwanten.

Misleidend is echter de verklaring ..gemeenlijc het Huy;s te
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Dieren genaemt". Noch in het gemeente archief te Gilze. noch in
dat te Dongen. noch in de kaartenverzamelingen op het algemeen
Rijksarchief in den Haag. noch op het Rijksarchief in den Bosch,
noch ook in de toch zeer rijke collectie Bodell~Nijenhuis te Leiden.
kon ik onder Rijen. of ten noorden van dat dorp onder het Gilsche
Broek iets ontdekken dat op een slotje wees. Hoe Van Goor aan
deze naam gekomen is? Dit werd me pas duidelijk. toen ik al de
oudere gedrukte (atlas- )kaarten één voor één aandachtig ging na~

zoeken in chronologische volgorde. Toen kwam ik tot de ontdek~

king. dat de kaartrnakers sedert ongeveer 1600 eerst noteerden een
gehucht of kapel Rijen. en dit telkens noordwaarts schoven. maar
tegelijkertijd de voor hen onbekende en mogelijk onduidelijk ge~

schreven of gedrukte naam gingen wijzigen van: Rijen in Ryen.
Rien. Die Ryen. Die rien. Dieren. zoodat dit woord van de werke
lijke plaats der huidige dorpskom Rijen verhuisde. eerst naar het
Gilsche Broek. toen naar de grens. en ten slotte naar binnen de
gemeente Dongen tegen de bocht der rivier de Donge. alwaar bij
de oudste kaarten stond te lezen: 't huys te Dongen, en nu bij de
nieuwere: 't huis te Dieren. Dat de jongere schijvers en nieuwste
kaarten. ,...... de gemeente~ en kadasterkaarten niet uitgezonderd ,......
deze fout hebben overgenomen, is begrijpelijk. maar wordt hopelijk
in de naaste toekomst hersteld....... óók door het kadaster.

Belangrijke en uitvoeriger gegevens vond ik in het Dongen~

sche Schepen archief te 's Hertogenbosch. Een koopakte van 10
November 1654 21) getuigt dat (niet als heerlijkheid, maar als
privaat eigendom) namens den heer van Breda is verkocht aan
baron de Molde heer van Manshart a) "de groote hoeve met het
Olldt vervallen heerlijchuys en de casteel binnen de heedijkhe;d
Dongen, waarop de heeren van Dongen te woonen plaegen, mits~

gaders de boerenwooninge. veehuys, schuere. schaepkoy ende
weybeemden ende toebehoorte groot omtrent 37 bunder" waar~

onder "een deel Bergen", coolhof, hof en bogaard. met conditie dat
de heirbaen die er altijd is geweest. open en openbaar moet blijven;
b) de kleine hoeve gelegen bij en omtrent den Heuvel met huis,
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schuur, schaapskooi, groot omtrent 28 bunder, uitgenomen den
blok "de Drie Bunders"; c) verder al het houtgewas, dat bij nieuwe
aanplanting 3 voet buiten de grachten moet blijven; d) uitdrukke~

lijk blijft uitgezonderd eenig recht op de rivier.

Een huurcedulle van October 1656 22) vertelt ons, dat voor~

noemde baron beide hoeven te huur biedt. Onder de condities
wordt vermeld, dat de hoevenaar van de groote hoef zijn brand~

stof mag halen op de Tilburgsche gemeynte, zooals de andere ge
buren onder Dongen, en dat de geburen en inwoners de plicht
hebben ieder één dag voor hem te hooien, en één dag mest te rijden
[overblij fsel van het oude hofrecht ], maar daarvoor die dagen de
kost krijgen bij den hoevenaar. De huurder van de groote hoef
krijgt in gebruik de hofstede als woonhuis, terwijl de verhuurder
aan zich reserveert "het heerenhuys, dwelck affgehrant is met zijn
omliggende grachten en duyventoom". Wel krijgt de huurder in
gebruik "de cruijthoff, coolhoff en bogaert, soo achter de huysinge
of schuere als over de Donga, ende dries ofte weyde
achter de huysinge"; item de paardenwei liggende west van het
"verbrant casteel" met nog veel andere perceelen. De huurder
van de kleine hoeve krijgt ook het woonhuis met de schuur, schaaps~
kooi, bakhuis enz. gelegen omtrent den Heuvel en Heycant, met nog

eenige perceelen.
In het oude Magistraatsarchief te Dongen 23), correspon~

deerend met voornoemde koopakte en huurcedulle, staat in het
Verpondingsboek, aangelegd 1655, onder de wijk: Kerckquartier
folio 68 uitvoerig beschreven de omvang of uitgestrektheid van de
beide hoeven, met de ligging der perceelen, waarvan de eigenaar
was: "Jonker Franchois Blyenburgh: het vervallen casteel, huy~

singe"...... etc. te samen groot: 191 loopsaet (= circa 32 bunder);
en bovendien nog enkele losse perceelen.

Nu weer terugkeerend naar het Rechterlijk Archief van Don~

gen in Den Bosch 24 en 25) vonden we daar twee boedelschei
dingen, die dit onderwerp betroffen.

De eerste dd. 23 April 1737 leert ons, hoe dat ingevolge van
scheiding en deeling tusschen Marie Jansen van Dongen weduwe
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van Laurys Peter Oomen. en Cornelia van den Nieuwenhuizen
weduwe van Jan Verbunt. aan eerstgenoemde was toebedeeld ze~

kere hoeve genaamd "de Verbrande hoeve waarop de heeren van
Dongen voor dezen op hun casteel dat nu vervallen is gewoond
hebben. bestaande in een boerenwoninge...... " etc. etc....... met
een steenen duiventoom en omtrent 13 à 14 bunder door
welke hofstede ten eeuwigen dage een heerweg moet blijven, .
strekkende vanuit het oosten op de scheiding van Tilburg, west~

waarts tot aan de brug over de Donge die mede ten zuiden ligt.
en ten noorden diverse perceelen met Baasdonck en Koeweide ...
etc. etc. Alles gelegen in het Kerkkwartier; gelijk het eertijds ge~

komen is uit den Huize van Nassau , en door .
baron de Molde gekocht is 10 November 1654. en daarna .
door heer François van Blijenburg bij Veste van 16 November
1663. en nu het laatst bezeten is door heer Johan van Eysden als
erfgenaam...... van zijn huisvrouwe Juffr. Jacoba van Blijenburg,
in welk goed nu Laureys Peter Oomen en Jan Verbunt zijn ge~

vest op 27 November 1713.
De tweede scheiding en deeling. dateerend van 15 Maart 1802,

betrof gronden. voorheen grootendeels behoorende tot het leen~

goed. en in 1737 aan de zoowel in kroost als aan goederen zeer
rijke familie Verbunt. aan wie echter de werf van het oude casteel
en de Verbrande Hoeve ontvallen waren. Omdat deze tweede
akte zeer uitvoerig is. en niet onmiddellijk het doel van dit hoofd~

stuk betreft. en nog te meer. omdat het overgroote deel der in 1802
gedeelde perceelen. van elders afkomstig waren. meenden we met
de bloote vermelding te volstaan. zoodat de belanghebbenden met
deze aanwijzing en dateering toch gemakkelijk verder kunnen
zoeken.

Over het slot zelf berust een aantekening in de collectie Cuypers
van Velthoven fol 48: "Het Slot van Dongen is gebouwd bij Heer
..Willem van Duvenvoorde. die het aan zijn dochter Beatrijs over~

..liet, waarvan het aan het geslacht van Daalhem is gekomen
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"Dit slot is door oorlogen afgebrant, verwoest en in later tijd aan
"bijzondere verkogt.

"Het heeft volgens de fondamenten (die zeer dik waren) een
"zeer groot gebouw geweest van groote gebacken steenen, doch
"die zijn nu na wijnige jaaren uytgegraaven en de plaats is in een
"hof veranderd, en op de werf staat een boerenwooniing, die daarom
"de verbrande hoef gemeenlyc genaamd wordt; waarbij staat een
"vierhoekigen toren die den Duyventoren genaamd werd, en is
"nog een overblijfsel ten tijden deszelfs slots; den selven is van seer
"groote gebacken steenen gemaekt, seer dik van muuren en 17~

"rijnlandse voeten breet [= 5~ meter], en omtrent nog eens so
"veel hoog [= 11 meter]; doch heeft na oogenschijn veel hooger
,.geweest, heeft in laater tijden een dak verkregen op den afge~

"vallen muur, dat nu ook vergaan is. Binnen is den toren geheel
"met steenen op zijn kant van boven tot beneden toe gemetst, daar
"dan wederom een steen tusschen is gevoegd, so dat den geheelen
"tooren met vierhoekige nesten voor duyven beset is.

"Rondom den werf ziet men nog de overblijfselen der graften;
"het staat ten suyden van de Kerk, kort tegen de Donge die het
"als een halve ronte omwaterd, alwaar de rivier een brug heeft.

"Ver ten suyden op legt het gehucht Dieren.
"De Roomse hebben alhier haar kerk en priesters en den

"Patroon van Dongen is St. Laurentius so begeeven wij ons
"van Dongen den grooten weg op door de heijden na Breda "

Eerst eenige kantteekeningen hierop zij ons toegestaan.
Blijkens de laatste regel schijnt Cuypers het uit een reisbeschrij~

ving of een wandelgids uit den aanvang der 1ge eeuw te hebben
overgenomen, evenals Van der Aa in zijn geschiedkundige Be~

schrijving van de stad Breda en hare omstreken. 1845 blz. 181.
Ten tijde van den wandelaar (rond 18007) stonden nog drie zijden
van den duiventoren over eind. Zij stond op of bij de boerenwerf.
Na aftrek van de twee zware muren (wellicht 50-100 cM. dik)
blijft een binnenoppervlakte over van 4~ of 3~ meter lengte en
breedte; wel zeer ruim voor een duiventoren. Ook de hoogte van
minstens 11 meter is wel erg veel. Toch bestaan er in de verschil~
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lende boeken met series gravuren van kasteelen meerdere voor~

beelden van, die dus als vergelijkingsmateriaal kunnen dienen. Dat
binnen in den toren de steenen op hun kant zijn gemetseld zou doen
vermoeden, dat dit binnenwerk pas later is aangebracht. Immers
als men ze regelmatig binnen en buiten tegelijk had opgemetseld,
zou zulks veeleer in verband zijn geschied. Om deze redenen lijkt
het de overweging waard, of deze toren aanvankelijk niet als don~

jon of woontoren is gebouwd en gebruikt .- al is de ruimte dan
ook wel erg beperkt .-, en pas voor de duiven is bestemd, toen het
slot gebouwd was. De wandelaar zag rondom .- bedoeld is aan
alle vier zijden .- nog overblijfselen der grachten. Nu zijn er nog
een paar breede slooten, en ook een paar opgevuld met bladeren en
begroeid met biezen. Hij kende nog de Van Boxelsche brug, die
nu ook verdwenen is. De Heerweg die hij niet, Van der Aa wel
vermeldt, die zooals we boven zagen eeuwig moest blijven liggen
i,S nu tegen de rivier aan geheel verloren in houtgewas en weiden.
Dat het gehucht Dieren [bedoeld Rijen]. "ver ten zuiden oplegt"
is een welkome correctie op Van Goor. Van het slot zelf heeft de
wandelaar niets meer kunnen ontdekken, omdat toen eenige jaren
te voren .- als we goed verstaan .- zelfs de fO,ndamenten zijn uit~

gegraven, die (naar men hem zal meegedeeld hebben) zeer dik
waren gemetseld van groote moppen, zoodat zijn zegsman meende
dat het een zeer groot gebouw geweest was; overigens een con
clusie die geen steek houdt, getuige de hoektoren van het Huis te
Strijen; aanvankelijk werden alle muren zeer dik gebouwd.

In de prenten collectie van het Provinciaal Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant is een prent van
het slot gevonden met het onderschrift: "Dongen te Dungen 1629".
Vermits de schets een sloten geen klooster voorstelt, kan niet Te
Dungen bij 's Hertogenbosch bedoeld zijn, waar sedert 1470 wel
een klooster, maar nimmer een slot heeft gestaan, voor zoover de
gedrukte bronnen ons konden inlichten.

Aan het onderschrift mag geen al te groote waarde gehecht
worden, omdat de schrijfwijze der letters een veel jonger datum
verraden, dan de teekening zelf, die het slot nog in goeden staat
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schetst, terwijl de koopakte van 10 Nov. 1654 reeds spreekt
over "het oudt vervallen heerlyck huys ende casteel".
Links op de prent ziet men iets, dat op een vervallen poort
kan wijzen, echter geen ophaalbrug; midden voor ziet men een
hek. zooals de boeren op hun weiden gebruiken. Links achter die
vervallen poort ziet men - met veel goeden wil - iets van twee
boomenrijen, wat mogelijk kan wijzen op "De Dreef", ten oosten
v. h. kasteel. Als dat juist is, kijken wij van uit het noorden op het
kasteel, en zal die lichte band den zandweg "de Heerweg" moeten
verbeelden, terwijl die donkere streep de akker of hei ten noorden
v. h. slot zal moeten aanduiden - tenzij die donkere streep het
water van de Donge zou moeten verbeelden, die ten zuiden en
westen in een boog het slot omsluit; maar in dat geval hebben die
vervallen poort en dat weihek geen beteekenis, want langs de
Donge liep daar geen weg. Als het onderschrift juist is, heeft d~

teekenaar van uit den toren van de oude Laurentiuskerk (ten noor~

den v. h. slot) deze schets gemaakt. Van uit die hoogte kijkt hij
dan over de bomen heen en kan de benedenramen van den midden~

bouw zien. Het trapgeveltje wijst op een typisch Renaissance bouw.
Op het eerste gezicht lijkt de toren rechts (dus ten westen) met
zijn smalle ramen met schietgaten of vensters, eer op den ouden
donjon, dan die links geteekend is waartegen het lichtgebogen
spitstoeloopend dak pleit. Bij nadere beschouwing blijkt echter, dat
de linker toren met zijn boogvensters waarboven het boogfries met
kraagsteentjes onder de goot aan alle vier de zijden doorloopt, met
zijn zuiver driehoeks~dak een Romaansen stijl verraadt, en dus de
oudste zal zijn. Nog pleit voor de laatste meening dat het zadeldak
van den middenbouw nog maar even den westmuur van den link~

sen toren raakt. Voorzoover men kan zien is de rechtertoren tege~

lijk met en in denzelfden lijn van den voorgevel gebouwd en
dus van jonger datum. Nu zelfs de ruïne geheel is verdwenen
moeten we ons tot het terrein zelf bepalen. Wanneer het dichte

kreupelhout op het hoogste perceel tusschen de Donge eh de gracht
tegen den winter gekapt is, zou de wichelroede tegelijk dit perceel
en het andere (door grachten omgeven) kunnen onderzoeken er.
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mogelijk eenige aanwIJzmg geven. Daarna zou men door beide
perceelen met betrekkelijk weinig moeite en geringe kosten diago~

nale sleuven kunnen graven,en bij het beboscht perceel zeer nauw~

keurig moeten nagaan, of dat het houtgewas op den geschapen
grond is geplant, of integendeel op diep omgewoelden grond. In
dit laatste geval is er alle reden, om aldaar verder te zoeken; want
juist van wege de groote hoogte van het perceel is het zeer goed
mogelijk, dat hier het slot gestaan heeft met de oude duivento:ren
eventueel de oude donjon, door een ophaal brug verbonden met
het door grachten omgeven perceeL waarop de hofstede, schuren,
stallen waren opgetrokken, en dat tevens diende als hof en
bogaard. Door een tweede ophaalbrug stond dit vierkante en door
grachten omgeven perceel dan in verbinding met de slotdreef ten
oosten daarvan gelegen. Het ware te wenschen dat het gemeente~

bestuur van Dongen, onder deskundige leiding, zelf dit cultureeIe
werk, zonder lang dralen, tot uitvoering bracht.

AANTEKENINGEN
I) De gegevens voor dit artikel zijn voornamelijk geput uit het archief
van den Nassauschen Domeinraad. Daarom acht ik het een eereplicht,
hier vooraf een woord van oprechte hulde en warmen dank namens heel
de Baronie van Breda te brengen aan den jarenlangen onverpoosden
arbeid van Mej. Dr. Drossaers, de bewerkster van den nieuwen Inventaris
met Regestenlijst van dit archief vóór 1581, die zoo juist in vijf zware
deelen in druk is verschenen van de Landsdrukkerij: een prachtwerk, een
onmisbare en onuitputtelijke bron voor onze geschiedenis, typografisch
keurig verzorgd en uiterst gemakkelijk te raadplegen zoowel door de
glasheldere notities, de strak gevolgde en overzichtelijke indeeling, als
door de uitvoerige klappers en verervingstabellen del" diverse geslachts
takken van het Nassausche Huis.

Voor zover in dit artikel geen andere bronnen met name! worden
vermeld, zijn alle gegevens aan dezen Inventaris en Regestenlijst ontleend,
en meenen we met deze algemeene verwijzing te mogen volstaan.
la) De Z,E. heer Dr. J. de Lepper, rector van het Lyceum te Breda was
zoo vriendelijk mij dezen - door hem gevonden - tekst uit het G. A.
Dongen no ...... ter opname aan te bieden, waarvoor ik hem bij dezien
mijn oprechten dank betuig.
2) Dr. P. C. Boeren: Het Hart van Brabant. Tilburg: Henri Belrgmans
1942, blz. 7-15.
3) Nass. Dom. Arch. nieuwe Inv. deel I 2 Regest 47 blz., 14.
4) C. R. Hermans: Analytische opgave ...... 1844. blz. 38.
5) Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige kring van Stad en
Land van Breda "De Oranjeboom" deel I jaargang 1948 blz. 133-151.
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6) L. Galesloot: Le Livre des feudataires de Jean III ducde Braban,t.
1865. blz. 122, 166 en 187.

7) In afschrift in het perkamenten Privilege register no 1 folio 4.
8) Overhoot = overhoofd, opperhoofd of overheer, dus leenheer.
9) Vordeken = kleine voorde of doorwaadbare plaats over de rivier de
Donge of zijn zijtak De Ley.
10) Te Gilze, en niet te Dongen, zooals ik vroeger meende, en daaruit een
verkeerde conclusie trok betreffende de verhouding Dongen-Thorn, het
geen ik bij deze herstel. Mijn dank aan Mr. F. Cerutty die mij welwillend
op deze fout wees. Zie j,aarboek 1941 De Ghulden Roos blz. 95: SprundeI
heim.
11) Vermoedelijk in de collectie Cuypers van Veldhoven te 's Hertogen
bosch : Dongen no 30.
12) De collectie van Nispen, geinventariseerd door Mr. F. Cerutti te
's Hertogenbosch, is daarna overgebracht naar den Haag en grootendeels
vereenigd met of opgenomen in het Nassau Domeinarchief, waaruit zij
althans voor een overgroot deel, weleer was gelicht.
13) Deze akte moge om haar merkwaardigheid hier in extenso opge
nomen worden, al zij het in een gebrekkig afschrift zooals ik ze vond in
de collectie Cuypers (?) no 18, 19 en 20:

Extracten uytte sententie van den leenhove van Breda daarbij alle
de goeden in de heerlicheden van; Joost Roeloffs van Daelhem geconfis
queerd zijn ten behoeve van graaf Engelbrecht van 1 Januari 1500. In
parquement met 11 zegelen berustend in originali onder de charters van
den prins van Oranje in de laye geintituleert: Dongen en eenige stuckEln
van de Swalue, gecomen uytten huize van Dongen no XIX: EngelbI'iCcht
greve te Nassau etc. doen condt etc. Also vele criminele clachten van
cracht en gewelt ons gedaen zijn geweest over Joosen Roelof van Dalem,
die men heyt van Dongen, so hebben wij belast en speciale procurati~

gegeven onder onze segele, onsen clerc van de leenen shoots van Breda
Hermani Brant, dat hij met recht soude vervolgen op alle goeden die Joos
van ons te leen houdende was als tonser behoef verbuert. Wielcken ach
tervolgende heeft Herman voor den stadthouder van de leenen Henric
van Hasselt ende mannen van leen doen dagen Joos voorsegt. Ende also
noch hij, noch iemant van sijnentwegen, na drie dagementen en genechten
ende t vierde genecht van gratien, en compareerden om des voor:seyden
'.Toos goeden met rechte te verantwoorden, so begeerde Herman van
rechtswege het vonnis tot sheeren behoef voorsegt gedaan, en in possessie
gestelt te worden. Waerop den stadthouder maenden een van de mannen
van leene, die, hen daerop bereit metten andere' mannen in de vierschare
om vonnis te geven, dewelcke appointeerden, dat den stadthouder eerst
verclaren soude de faulten die men Joose optydende was. Ingevolge van
welc heeft de stadthouder in geschrifte overgegeven sekere certificatien :
a) Een missive van den graaf van Egmond als stadhouder van Holland
en van tHof van Holland aan graaf Engelbrecht in date 4 September 1499
van woirde te woirde, waarin onder andere: "wij hebben uwen schoutet
van Oosterhout gelevert die interrogatoiren en informacien tandere tyden
gedaen tegen Jan de D[alem?] van Dongen, die wij bij justitie hebben
doen justicieren en hen ooc gelevert tdubbel van de sententie, en verzocht
justitie te willen doen over Joost van Dongen en anderen, belast bij der
selver interrogatorien en informatien ten exemple van anderen. En also
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de bailliu van Zuyt Hollant dagelijc10c bij den voorseyden Van Dongen en
anderen sijn vrienden gedreycht wordt, so versoeken wij dat uw Edelheyt
den voorseyden schoutet gelaste den bailliu te assisteren tegen den voor
sey<ien Van Dongen en andere, als hij daartoe bij den bailliu versocht saE
worden".
b) Een certificatie besegelt met 6 schepenzegelen van Oesterhout
aengaende Peterke Vrancken zoons dochter als van der Misdaet in haer
gesciet. Peterken na de middach in een beemt ond~ Dongen melckende
heurs moeders koeyen, so quam daer Jan Michielsen, broeder van Jan
de D[alem?] met eenen wagen. Daerop saten Jan de D[alem?] Joost
van Dongen en sijn vrou ende Symon de knaep van Joos van Dongen, die
haer op te wagen wierpen tegens haren danc - zij roepende menich
werve "moort", waarop Jan Michielse haer den mont toehielt En
vuurden se te Dongen opt Huys alwaer haer Joos van Dongen met dreyge
menten dwong, dat sij belopfde, dat sij Jan Michielse zoude trouwen.
c) Een certificatie besegelt mette zegels van 2 schepenen van Oosterhout
en 2 van Geertruydenberg, inhoudende, dat Joos van Dongen de vrouw
van Lammen de Bont tot Raemsdonc met eenen doornen stoe een wonde
in t hooft geslagen hadt, waerop sij terstond van kinde beschiede en
stierf daerop 8 dagen daerna sonder biecht; en dat tkint tselve !leken in
t hooft [hat] daert de moeder hadde en stierf ooc een wijl daerna omtrent
een half jaer ..
d) N<>ch een certificatie met 3 zegelen van drie schepenen van Oester
hout, dat Joes van Dongen Godert Henricxe van Raemsdonc - out om
trent de 75 jaren voir sijn deur sittende - sonder enige reden met een
bijl in sijn sijde een rib ontwie [in tweeen] geslagen hadt en noch vier
wonden in sijn lijf gegeven.
e) Dat hij eenen Coenraet geheten paisserende, voir t huys daer hij sat
en dronc, door den vorster dede arresteren en daerbij comende, denselven
vreeselijc geslagen hadt, en deed hem een brief opeeten.
f) In t lange met vele getuygenissen, dat Joos gToote correspondentie
gehouden hadt metten heer van Naeltwijc, die den Berch anno 1489 inge
nomen hadt.

Welke pointen en certificatien openbaerlijck sijnde gelesen, hebbende
mannen van leene na m,anisse voor recht gewesen, dat Joos van Daelhem
verbeurt heeft alle alsulche goeden en heerlicheden, als hij van Graaf
Engelbrecht te leene houdende was, ende dat den stadthouder den voir
seyden Herman soude stellen [tot] sheeren behoef in de possessie van de
voirseyde goeden ende heerlicheden ende te gebruycken als deszelfs
andere goede, behoudelijc den regels zijns rechts en voorcommers.

Hier waren bij: Henric van Hasselt, stadthouder van de lenen en als
mannen: Floris van Nispen, Goissen van Brecht, Willem de Bije, Herman
van Zelbach, Henric Dirven, Gerit van der Strepen en meer andere -.
14) Prof. Mr. H. van der Hoeven: Bijdragen tot de kennis der geschiedenis
van Zundert en Wernhout. 1920. blz. 251.
15) Als voor. blz. 251. J. B. Gramaye: Antiquitates Bredanae folio 7
geeft het opschrift: "Heer Jan van Daelhem Heer van Dungen, gaf dit
glas ter beternisse, anno 1504". Spijtig dat de Antiquitates Bredanae door
latere schrijvers in het licht zijn gegeven, en twijfelachtig is of Gramaye
in deze zaak ooggetuige is geweest of een authentieke bron voor zich had.

Van Goor blz. 82 vermeldt een geheel an<iere tekst: "Daem Jan
"Mathijs woonende tot Donghen, heeft dit Venster gegeven ter beternisse
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"van dat hij op d'eere en eedt van den scoutet ende schepenen van Gilse
"afdragende woorden gesproken hadde." Maar van Goor, gedrukt 1744,
voegt er eerlijk aan toe: "In een glas aan de Oostzijde dezer kapel s'tont
"voormaels geschreven." Welke bron stond aan Van Goor ten dienste?
Want ook hij was geen ooggetuige, maar schrijft dit ter weerlegging van
Simon van Leeuwen en anderen die het raam toeschreven aan ",Jan van
"Daelhem Heer van Dongen, wiens Heerlijkheden, wegens zijn begaane
"misdad~n, in 't jaar 1513 (ten behoeve van Hendrick graaf van Nassau)
"zijn verbeurt verklaart." Havermans' aanteekeningen, op het Rijks
archief te 's Hertogenbosch aanwezig, zijn in deze ouder en meer be
trouwbaar, maar ...... ook geen Evangelie "Joos van Daelhem heeT va;n
Dongen gaf dit glas ter beternisse" . Prosper Cuypers van Velthoven fo 46?
neemt de laatste tekst in ouder schrift over, maar voegt er bij: 1504.
16) De nieuwe inventaris van Nass. Domein Arch., deel I 1 blz. 17 schrijft:
"De nakomelingen van Roelof en Beatrijs van Dalem bleven in het bezit
"van Dongen, totdat het in 1513 door graaf Hendrik van Nassau verbeurd
"verklaard werd wegens doodslag, bedreven door Jan van Dongen.
"Daarna werd het niet meer in leen uitgegeven". Hier is door vergissing
een fout gemaakt. Immers de heerlijkheid Dongen werd in 1499/1500
verbeurd verklaard wegens het wangedrag van Joost van Dongen, terwijl
in 1513 Zwaluwe werd verbeurd verklaard wegens doodslag bedreven
door Jan van Dongen, zooals trouwens op blz. 136 uitdrukkelijk vermeld
staat.
17) Rijksarch. 's Hertogenbosch. Collectie Prosper Cuypers van Velt
hoven: Dongen fol 39-40 (no XVIII): "Ic Roeloff van Daelhem heere
"Van Dongen doe condt eenen yegelychen, dat ic te leene houdende ben
"van den edelen en vermogenden Joncker, Jonckeren Johan Greve te
"Nassouw, tot Vyanden ende tot Dyestze, als heere van Breda, daill dorp
"van Donge metter heerlichheyt hoegh end,e neder, manschappen ende
"allen anderen synen toebehoirten, palende aen dlant van Breda ende
"aen die graeflicheyt van Hollandt, aen die heerlicheyt van Loon, ende
"de gemeynen van den dorpe van Tilborch, van den welcken de prof
"fyten jaerlijx gedragen alsoe hier n~ae volght:

A. "In den Iersten den heerenschyns met ca,puynen, hoenderen ende
"gansen loopt jaerlyx 170 gulden Item cen watermolen ende een wint
,.moelen totter voirs. heerlicheyt behoorende, geacht jaerlyx boven de
"reparatie weert zijnde tsamen 20 sister roex, elck sister voir 4 gulden
"gerekent, maict 80 gulden Item omtrent 40 buyndel' beempde ende
"weyde oic totter voirs. heerlicheyt behoirende, jaerlyx weert synde elck
"bunder deen doir dander 4 g. maect 160 gulden.

"Item de helf van de warande van jagherijen van conynen, hazen
"ende velthoenderen totter voirs. heerlicheyt behoorende toter welcker
"bij wijlen alsoe vele costs wordt gedaen als de proffyten gedragen, doch
"achte ic de proffyten daeraff jaerlyx weert sijnde 25 gulden.

"Ende d andere helft van de voirs. waranden ende oick van den
"capuynen, hoenderen ende gansen voirs. hebben mijne brueders kindere,
"vutgenomen dat ic daeroff voir vuyt hebbe 25 capuyne ende 2'5 ganse.
"Item hebbe ick oick eene visscherye in de DQnga alsoe verre myne heer
"licheyt" strect, daer men boven de costen geen proffyten off en vervallen.

"Item ic hebbe oick een corenthiende geacht deen jaer min dander
"meer op 35 sisteren rox, elck sister gerekent als boven maect 140 gulden.

"Item achte ic alle de proffyten vut sakken van mijnre heerlicheyt
"voir gecomen, van keuren, van brueken, ende dat daeraen cleaft, oick
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"mede van herghewade te samen op 125 gulden al[so] van 10' stuyvers
"tstuk van elcken. gulden voors.

"Item hebbe ick o~ck die totter voirs, heerlicheyt behoorende een deel
"moeren in: wilderden liggende, van den weleken egeen proffyten en
"commen, noch oick in langhen tyden geschapen en syn te comen.

"Item oick hebbe ic een deel manschappen, die totter voirs., heer
"Eicheyt behooren. te weten: van omtrent vijff hoeven moel's, gerekent
"elcke hoeve voir 12 bunder, die mijnen vader saliger gedachten aller
"hande persoonen te leene hadde vuyt gegeven, ende te verhergewaden
"elck bunder met eenen ouden grooten, vuytgenomen omtrent anderhalve
"hoeven moers daer men chyns aff geeft, weleken chyns voornoemd onder
"den anderen chyns gesomt ende begrepen is.

"Item hout men noch van mij te leene 14 loopensaet gl'oesen, die
"Henrich Peeterssoene ende syn medegesellen in handen hebben ende
"myn mannen daeraff sijn.

"Item houden noch van mij te leene wijlen Willems van Laerhoven
"twee dochteren 4 bunderen moel'S ende Joessen van Romen 12 bunder
"moel's, die men altyt verhergewaedt elck bunder met eenen ouden
"groote.

B. "Dit is den commer. dy er jaerlyx gaet vuyter heerlicheyt voirs.:
"Ierst Jacoppe van den Wyngaerde ende Evert van Wisschel, die sijn

"heffende op te voers beempde 10 engelsche nobele, t stuck tot 54 stuyvers
"maict 54 gulden.

"Item den persoen van Dongen, vuyter thienden jaerlyx 16 royale,
"t stuck tot 26 stuyvers maict 36 gulden 6 stuyvers.

"Item Jans kindere van Ghils~ 15 Hollantsche gulden, t stuck tot 16
"stuyvers maict 23 gulden 2 st. (?)

"Item der Capelryen van Sint Weyndelyns, in Sinte Weyndelyns
"capelle tot Breda 50 gulden.

"Ende here Wouteren Bauw van den Eeckhove 50 Rinsgulden al erffe
"lycke, er quytinge den penningen voir 18.

"In oirco;nden der waerheyt hebbe ic Roeloff voirs. mynen zegel
"hierop gedruct op ten 15 dach van Junii in t jaer ons heeren 1474" 
18) Prosper Cuypers van Velthoven heeft te Brussel nog een ander af
schrift gemaakt uit Arch. de Belg. Cour feodale de Brabant: LeenbouC'k

Breda 1474. ook betreffende Dongen, berustend 's Bosch in zijn
collectie 15-16:

"Hierna volghen noch ander leenmannen der voirs. heerlicheyt van
"Breda, met verclaringen van den goeden die sy te leen houden so men
"'" ... heeft connen geweten.

"Eerst hondt Roelof van Daelhem te leene van mijnen voirs. Joncker
,,(Jan Greve te Nassouwe) als heere van Breda: zyn huys, dorp ende
"goede van Donghen met een deel moeren die noch in wilderten ligghen
"ende met allen anderen huere toebehoirten, daer inne hij heeft alle heer
"licheyten van hoogten, van middelen ende van nederen, ende alle bedryf
"daertoe dienende, hem weert synde jaerlix na sinen overgheven in
"molenen, in chynsen, in tienden, in beemden, in weyden, in waranden, in
"breuken ende alle anderen proffiten omtrent 350 ltijns gulden, van den
"welcken hij weder jaerlix ende erffelle moet vuytreycken te weten:

"Jacoppe van den Wyngaerde ende Janne van Wissel 10 ingelsche
"nobele, van 54 stuvers t stuc, maken 27 Rynsgulden.

"Item den prochiaen van Dongen voir zyn recht van de voirs. thienden
,,16 royale, makende tot 26 stuvers t stuc 20 R. gulden 16 stuvers.
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"Item Jans kinderen van Ghilse 14 1h Holl. gulden van 16 stuver
"t stuck maken 11 Rynsgulden 12 stuvers.

"Item den Capeiryen van Sinte Wendelyns in St. Wendelynscapelle
"tot Breda 25 Rg.

"Ende heer Wouter Bauw van den Ee,cikhove ridder, die deselve heer
"Wouter te leene houdt van mijne voins. Joncker als heer van Breda 50
"gouden Rijnsg. van 22' stuver t stuc maken 55 Rg.

"Welcke commeren afgetogen, bleven noch des vo,ergen. Roelofs
"proffiten jaerlix OIIUtrent 210 Ryn~gulden.

"Item de voirs. Roelof, na vuytwysen van syne voirs overgeven.
"heeft vut sake van synre voirs. heetlicheyt vart Dongen omtrent 13
"manne, die van hem houde te leen, ct een meer ende d ander min, tsamen
"gedragende omtrent LX [? 60 ?] bunders moers dewelke sy al.tyd alst
"gebeurt verheergewaden met een ouden grooten ...... bunde,r.

"Ende oie 14 loepensact groesen.
"Ende want de voirs. manne van de voirg. moeren geen seker proffi

"ten en hebben, so sy noch vele in wilderten liggen ende ongelegen syn,
"ende oic de voirg. 14 loepensaet groesen niet boven 40 Rynsgulden eens
,.waert en syn, soo en can de voirg. Roelof van den selven synen mannen,
"die meestdeel onder hem niet en woinen, gheen hulpe noch bij'lltant van
"denselven synen mannen, noch van enigen dienste gecrigen."

Uit dit stuk zou blijken, dat ridder Wouter Bauw heet "van den Eeck
hove, en niet van Eyndoven, zooals boven geschreven is. Mogelijk is de
oplossing: ridder Wouter Bauw uit het geslacht van den Eeckhove, here
van Boxtel en Breugel, wonende te Eyndhoven.
19) J. B. Gramaye: Antiquitates Bredanae fol 7.
2~) Van Goor blz. 362-364.
21) 's Bosch Rij'ksarchief: Rechterlijk archief Dongen: Inv. 104 blz.
109-110:

Een koopakte getuigt, dat Heer Laurens Smits schout en rentmeester
over Oosterhout en Dongen als gemachtigd op 29 April 1654 door princes
Maria Amalia d'Orange en volgens authorisatie van den Rade en Rekenin
ge dd 5 December 1653, cedeert en verkoopt aan d'Heer Lowijse BaJ.1on
de Molde heere van Manshard :
a) de groote hoeve met het oudt vervallen heerlije huys <ende casteef
binnen deser heerlycheit, waarop de heeren van Dongen te woonen plaegen,
mitsgaders de boerenwooninge. voohuys, schuere, schaepskoy ende wey
beemden ende toebehoorte, groot Qmtrent 37 buynderen, te weten: in
ackerlande omtrent 12 buynderen, en in hoy- en weybeemden 25 buynder,
boven den wegh gelegen teynden de 3 buynderen over de Donga, ende
streckende ter beemden waert. Item ende noch een deel Bergen gelegen
noort en suyden tusschen de weyen ende ackeren, waer over ende voor
altyt is geweest ende voor nu ende te eeuwigen dage sal moeten blijven
eenen Qpenen ende gemeyne heirbaen, ende die bij ingraftinge [ontgin
ning] altijt te moeten laeten op behoorlijcke breedte. Item den Coolhooff
over de Donga mitsgaders den hoff ende bogaert achter ende· beneffens
t veehuys gelegen, dye in de 37 buynderen niet gerekent en zijn:" ende
totte voors. hoeve volght. Alles in voegen ende manieren soo ende gelyck
Jan Henrick Cools dye in pachtinge heeft gebruyckt.
b) Item noch de cleyne hoeve, mede gestaen ende 'gelegen binnen deze
heerlicheyt bij ende omtrent den Heuvel: 't sij huysinge, schuere, schaeps
koy ende andere timmeragie op te selve hoeffne staende ende behooren~

de, groot onder say- ende weylant met tgeen eertijds van de groote
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hoeff is genomen ende bij deze hoeffne gevoecht omtrent 28 buynderen.
Dan moet daeraen aff gaen een buynder beempt ofte wey over de Donga,
oost van t block genaemt de Drye Buynderen, behoorende aan de groote
hoeff ende daermede gaet. Ende voorts in voegen ende manieren Corn.
Merten Mathyssen dye nu in pacht is gebruyckende.
c) Ende voorts met allen den houtwas daer op ende om staende, ende
conditie, van naermaels te zullen mogen planten ende bosschen tot drije
voeten buyten de grachten. dye aen sheeren wegen comen.
d) Maer heeft de cooper egeen recht in ende aen de reviere de Donga, in
ende door de landen en beemden van de selve heerlijcheyt loopende, ende
sal hem niettegenstaende aen wedersijde van deselve riviere moeten reger
leren naer de ordre ende schouwe alhyer gebruyckelijck.
e) Sijnde de selve cleyn hoeff vrij ende onbelast als sullende de lasten
daerop staende, blijven tot last van Sijne Hoocheyt volgens de 4e articule
der vercoopcedulle.

Welke volgens de voorgen. Heere Lowyse Baron de Molde Heere van
Mansard in de voors. twee hoeven is gevest ende toegedaen, met vonnis
ende met recht, soodat se hem seecker zijn ende vast; met voorwaerde,
dat hij daervan doen ende houden sal alle gebruyckelijke rechten binnen
dese heerlijcheyt. In oirconden soo hebben wij schepenen voorgen. onse
segelen hyer aen doen hangen op den 10 November 1654. -
22) s Hertogenbosch: Rijksarchief: Rechterlijk Archief Dongen no 177:
Huurcedulle. Oct. 1656.

"Verhuring door Heer Baron de Maulde [sic!] heere van Mansart,
"luitenant collenel en capiteyn van t regement Waelen ten dienste van
Haere Hoeeh. Mo:

"van syn twee hoeven onder Dongen, gekomen van Syne Hoocheyt
"den Heere prince van Orangie.

"De pachter moet een nieuwen breede en goede gracht leggen
"neffens den wech naer Breda aen Emptsheyninghe, ter plaetse daer de
"oude graft heeft gelegen.

"De pachter der cleyn hoeff sal mede moeten onderhouden de schou
"we in den Waterlaet door den Wouw~r beginnende daer dyte van Ghil
"scher schouwe aff laeten en streekende totte nyeuwe brugge toe over de
"Donga. De Hoevenaer van de groote hoeff sal op de Tilborsche gemeyn
"te syn berninge mogen delven gelyck andere gebueren doen.

"Item de pachter van den grooten hoeff sal van wege den Heere
"Verhuerder volgen. dat de gebueren en inwoonderen van Dongen hem
"elck eenen dach sullen hoy maejen, en eenen dach mis voeren, en den
"cost: saeten [?] sullen hem hoevenaer syn hoy hoyen; dies sal hy hoe,ve
"riaer hen dyen dach den dach de cost geven moeten naer ouden her
"commen.
,,1) Eerstelyck tot de groote hoeff sal tegenwoordich gaen ende volgen
"het gebrnyck der huisinge (sonoor het heererihuys dewelck aff'ge-
"brant is met sijn omliggende grachten en duyven toorn, dwelck d heere
"verhuerder aen hem reserveert) mette cruythoff, coolhoff en bogaert,
"soo acbter de huysinge of schuere als over de Donga; ende dries ofte:
"weyde achter de huysinge ......
,,2) Item de peerdenwey liggende west van t verbrant casteel ende
"bij timmeringe omtrent t slodt op ten werff te, mogen leggen de
"steen, calek, hout en andersints .
,,3) Item de lange beempt, streekende tusschen de Donga en den gracht,

126

Jaarboek De Oranjeboom 2 (1949)



"van Huyswerff ofte beemdekens oostwaert op, voorby den hootacker,
"stuytende op den wech van den hoeff van Lichtenbergh.
,,4) Item de Koy wey liggende noort van den, Lijnt en BoschackJer,
"streekende van Donga oostwaert op totten wegh, comende van de Kerck
"straet naer de hoeff toe.
,,5) Item den Hoogen akker, gelegen aen de Peerde wey bij de Nyeuwe
"brugh.
,,6) Item den Lyntacker en<le den Boschacker liggende tusschen den
"wech ende de Koyweij, streckende van <le Donga oostwaart op totte
"Baesdonck toe

"Groot: de Lyntacker Z buynder 2 Ioepens 1 roede; en den Boschacker
,,15 loops.
,,7) Item den Hootacker groot een buynder 33 roeden.

"Ende totte cIeyne Hoeft sal nu volgen de huysinge schuere, schaeps
"koy, backhuys ...... ,gelegen omtrent den Heuvel en Heijcant tot Donga
" ...... vuytgenomen den Scherpenacker gelegen in de Doelstrae1J groot 1
"buynder, en den Jansacker oost van Doelstraet groot 3 buynder 85
"roeden, mitsgaders de 4 buynder bij beemden achter t slodt ende coolhoff
der groote hoeff ......"

Volgens deze voorwaarden worden dan achtereenvolgens verpacht:
,,1) de groote hoef:!'
,,2) <le c1eyne hoeff
,,3) de beempte gelegen over de Donga, behoort hebbende aan de gToote
"hoef:!', totaal 4 bunder 15 roeden ......
,,4) de beend behoord hebbende tot de c1eyne-hoeff gelegen teynde den
"Wouwer achter den Coolhoff over de Donga der groote hoeff, groot
"totaal 3 buynder 3 loop en 12 roeden ......
,,5) den Baesdoncq gelegen achter de kerck, behoord hebbende tot de
"groote hoef:!', zal nu in drie deelen verhuurd worden ...... en aan den
"noorden kant ...... zal een weg gegraven worden.
,,6) den Burgacker, gelegen aan de westzijde van de Donga bij de
"Nyèuwe brugge. 13 loop. 3 roed.
,,7) den Jansacke.r, gelegen oost van de Doelstraet ......
,,8) den Scherpenacker, aan de westzijde van de Doelstraet.
,,8) den acker van de groote Hoeff, gelegen ten einde van de Leegstraet
"en den Jansacker, groot totaal 3 bunder"
~3) Oud Archief gemeente Dongen:

Verpondings kohier aangelegd 1655 (109) onder het kerkkwartier
1'0168:

"D Heere Lowijse baron de Molde heere van Manshart ..
"etc. etc. als voor)
"de twee hoven van Syne Hoocheyt alhyer gelegen, namentlyck eerst totte
"selve hoeven:
,,1) a) Jonker Franchois Blijenburgh: het vervallen casteel, huysinge
,,(etc. etc als voor) te samen groot 19 loop, 42 roeden, 5 voet.
"b) de lange beempt 30 loop, en den Gaersdries 4 loop 2 1h roeden.
"c) de Koijwey 3 buynderen.
"d) den beempt over de Donga groot 3 buynder 12 roeden.
"e) den Baesdoncq verdeeld in 3 blocken.
"f) den Lyntacker 13 lh loop.
"g) den Hoschacker 11 loop.
"h) den Hoogen Acker 6 loop Ph roede.
"i) den Hootacker 6% loop.
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"f) den Brughacker 9 loop 36 roeden.
"totaal dus circa 191 loopen of loopsaet circa 32 bunder.
,,2) Den selven Bleyenburgh noch a) vuytten Wouwel' der Cleyn Hoeff
,,7114 roeden.
"b) den Leeghstraetsche acker 18 loop 32% roeden.
"c) nog een stede in de heyvelden 19 loop."
24) In het Rechterlijk Archief van Dongen te 's Hertogenbosch troffen
we nog een boedelscheiding 23 April 1737:

"Marie Jansen van Dongen weduwe en testamentaire erfename van
"Laureys Peter Oomen, geassisteerd met Pieter Laureys Oomen haar
"zoon ...... ter eener zijde en '

"Cornelia van den Nieuwenhuizen weduwe van Jan Verbunt geassis
"teerd met Claes Jan'sen Verbunt haar zoon, met nog diverse andere
"broers en zuster t.a.z. verklaren te hebben gescheiden en verdeeld:
"I) zekere hoeve genaamd "de Verbrande Hoeve" waarop de heeren van
"Dongen voor dezen op hun Casteel dat nu vervallen is gewoond hebben,
"bestaande in een boerenwooninge etc. etc. met een steenen duiven-
"toorn en omtrent 13 à 14 bunder waardoor een heerweg ten eeuwigen
"doge moet blij,ven ...... strekkende van uit het oosten op de scheiding
"van Tilburg, westwaarts tot aan de brug over de Donge die mede ten
"zuiden ligt; en ten noorden diverse particulieren met Baasdonck en
"Koeweide.
,,2) Item nog een perceel beemden groot circa 4 bunders, gelegen ter
"plaatse omtrent dezelfde hoeve over de Donge oost de gronden van het
"klooster van st. Catharinadal te Oosterhout.
"west en zuiden het domein van den prins van Oranje; en noord de
"rivier de Donge.
,,3) nog een perceel groot een loopsact zijnde de Coolhof, gelegen over
"de Donge tegenover de hoeve. oost-west en zuid het domein van den
"prins; noord de Donge ......
"Gelegen in het kerkkwartier, gelijk het
"a) eertijds gekomen is uit den Doorluchtige Huize v. d. Graven van
,.Nassau. -
"b) en door den heer Louis baron de Molde heer van Mansart gekocht
"is op 10 November 1654
"c) en daarna door koop eigendom is geworden en gebruikt werd door
"heer Francois van Blyenburg bij Veste van 16 November 1663.
"d) en nu laatstelijk bezeten is door heer Johan van Eysden als erfge
"naam van zijn huisvrouwe juffrouw Jacoba van Blijenburg.
f,e) in welk goed nu Laureys Peter Oomen en Jan Verbunt zijn gevest
"op 27 November 1713."

Hierna volgt dan ieders part, waarbij het vervallen casteel of de
Verbrande Hoeve werd toegewezen aan Maria Jans van Dongen, weduwe
van Laureys Peter Oomen, terwijl de Duiventoren in gemeenschap bleef.
25) Rijksarchief 's Bosch. Rechterlijk Archief Dongen. Boedelscheidingen
15 Maart 1802. -
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