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6. De totstandkoming van het Ibngerlose bezitscomplex, 1204-1216 en 1280-1327

Na de verwerving van het pastoraat van de kerk van Alphen door de abdij van Ton
gerlo in 1175, duurde het tot 1204 voordat zij hier ook grondbezit kreeg. De overdrach
ten aan de Norbertijnen van land en hoeven te Alphen vallen uiteen in twee perioden:
1204-1216 en 1280- 1327. In de eerste periode werd de basis gelegd voor het Tongerlo
se bezitscomplex in Alphen en de exploitatie hiervan. 1 In de tweede periode werd het
reeds verworven grondbezit afgerond en bevrijd van erop rustende verplichtingen. De
ze laatste overdrachten werpen licht op die uit de eerste periode en worden hier dus me
de besproken.

In 1204 schonken de heer van Breda en zijn echtgenote, Godfried Il en Lutgardis,
hun allodium in Alphen met alles wat zij bezaten aan de abdij zonder een tegenprestatie te
verlangen. 2 De oorkonde bevat geen aanwijzingen op grond waarvan we dit vrijgoed
kunnen lokaliseren of identificeren met één van de hoeven die later door de abdij van
Tongerlo werden geëxploiteerd. Niettemin zag Erens hierin de goederen van de abdij
onder Kwaalburg (zie ill. 30 nr 3).3 Vermoedelijk hebben we hier te doen met een
destijds recent ontgonnen goed dat, omdat het in volle eigendom werd gehouden en
vrij overerfbaar was, een 'vrij eigen goed' ofallodium werd genoemd.

In 1205 stond de abt van Echternach een hoeve te Alphen afaan Tongerlo voor een
jaarlijke rente van achttien deniers Keuls. 4 De hoeve was afkomstig van ene Marsilius
van Renrode die deze van de abt van Echternach in leen had gehouden en had afgestaan
na aanname van het kloosterhabijt. Na 1205 wordt de abdij van Echternach niet meer
vermeld als grondbezitter in Alphen. Ook hier ontbreken aanwijzingen omtrent de lig
ging, hoewel Erens, in navolging van pastoor Binck, de hoeve identificeerde met de
hoeve Leeuwerkeneik (zie ill. 30 nr 4).5

Blijkens de oorkonde van paus Innocentius lIl, waarin deze de abdij van Tongerlo
onder bescherming nam en bevestigde in haar bezittingen, beschikte zij al in 1213 over
een uitbatingscentrum in Alphen, dat'de hofvan het nieuwe land' werd genoemd. 6 Re
delijkerwijs mag dus worden aangenomen dat de Nieuwlandse Hoef, aangeduid als cu
ria, reeds in 1213 in bezit van de abdij van Tongerlo was (zie ill. 30 nr 2).7 Toch meende
Erens, weer in navolging van Binck, dat deze pas in 1216 aan Tongerlo is gekomen, toen
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30. Het bezitscomplex van de abdij van Tongerlo omstreeks 1300, geprojecteerd op een schets van de
militair- topografische kaart van 1845 (gearceerd het bezitscomplex van Tongerlo zoals aangegeven op
de kaart van 1714; dubbel gearceerd het akkerareaal in 1845);
1. de hof Ter Brake; 2. de Nieuwlandse Hoef; 3. de hoeve Ter Zande op Kwaalburg; 4. de hoeve
Leeuwerkeneik; 5. AerwicxlJoort (?); 6. Lamenakker; 7. Goorstraat; 8. Papenmoeren; 9. Brakelsche Heide;
10. AeslJort (het Riels Hoefke).

de heer van Breda wederom een schenking deed. 8 In dit jaar schonk Godfried III op de
dag van de begrafenis van zijn vader Godfried 11 voor diens zielerust (pro animapatris mei
in die sepulture ejus) een hoeve in de villa Alphen.9 Als bijzondere bepaling werd toege
voegd dat de hoeve vrij zou zijn van iedere bede. Cerutti zag hierin de oudste vermel
ding van de jaarbede in het land van Breda. lo Dit was een retributie voor het gemeen
schappelijk gebruik van landsheerlijke woeste grond. Het is inderdaad mogelijk dat het
hier gaat om grond die de heer mede op basis van het landsheerlijk 'wildernisregaal' be
zat, zodat deze bijzondere jaarbede, waarvan in latere documenten herhaaldelijk
vrijstelling werd verleend, hier bedoeld kan zijn. Onder deze exactio et peticio kan ook
een gewone belasting worden verstaan. In ieder geval was de geschonken hoeve onder
worpen aan de rechtsmacht van de heer van Breda.

Tussen 1204 en 1216 verkreeg de abdij van Tongerlo dus een drietal goederen,
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waaronder wellicht een uitbatingscentrum. In hoeverre hebben min of meer recente
ontginningen hierin een rol gespeeld? In de eerste plaats wijst de naam van de Nieuw
landse Hoefin deze richting. Expliciet wordt ontginning genoemd in de reeds bespro
ken oorkonde van 9 juli 1236. 11 Hierin is een geschil aan de orde tussen de Tempeliers
en de abt van Tongerlo over de curtis, de hofvan Alphen, "die omgeven is met grachten
en over bouwland dat onlangs in cultuur is gebracht". Verderop gaat het over grond
waarop de hofgelegen is en over bouwland dat door de broeders van Tongerlo ontgon
nen werd. 12 Blijkbaar hebben de Norbertijnen in Alphen inderdaad actief aan ontgin
ningen gedaan, in de eerste plaats van het akkerland behorende bij de hof.

In 1233 stelde paus Gregorius IX de abdij van Tongerlo andermaal onder de be
scherming van de Heilige Stoel en somde haar bezittingen op, waaronder de parochie
kerk van Alphen en "de curtis van Alphen met de andere bezittingen die jullie daar heb
ben onder een jaarlijkse cijns van het klooster van Echternach".13 Hiermee doelde de
paus vermoedelijk niet alleen op de hoeve die de abdij van Tongerlo in 1205 had ont
vangen van de abdij van Echternach en waarvoor inderdaad eenjaarlijks bedrag moest
worden betaald, maar ook op de hofzelf. Blijkbaar moest ook hieruit een cijns aan Ech
ternach worden betaald. We gaan er namelijk van uit dat de in 1205 geschonken mansus
niet dezelfde is als de Nieuwlandse Hoef (zie hierna). Op grond waarvan kon de abdij
van Echternach rechten doen gelden op deze hoeve, die de Alphense curtis of curia van
Tongerlo was? Gaat het hier misschien om een recognitiecijns die op de Nieuwlandse
Hoefrustte omdat dit een oude ontginningshoeve was?

Deze cijns staat los van de jaarlijkse vergoeding die de Tempeliers in 1236 verlang
den van de abdij van Tongerlo. De Tempeliers hadden namelijk recht op de helft van een
als alodium aangeduid goed waarop de Nieuwlandse Hoef lag, met het bijbehorende
bouwland dat door de Norbertijnen ontgonnen was (zie deel I paragraaf 4). Tevens
werd vastgelegd dat de broeders van Tongerlo 'in heel het alodium van Alphen' hun land
niet mochten uitbreiden buiten de grachten ofomheiningen waarmee het bouwland en
de hofwaren omgeven, zonder toestemming van de preceptor der Tempeliers in Frank
rijk. 14 In feite droegen de Tempeliers in 1236 hun rechten op de Nieuwlandse Hoefover
aan de abdij van Tongerlo in ruil voor een jaarlijkse recognitiecijns. De rechthebbende
op de andere helft van de de Hoef was vermoedelijk de heer van Breda of degene die
hem in rechte voorafging. Hiervóór betoogden we dat de heer van Breda zijn grond
heerlijke macht in Alphen mogelijk baseerde op zijn claim op de woeste grond en op het
allodiale bezit dat door de lokale beheersbeambten van Echternach was opgebouwd.
De mogelijkheid dat de heer van Breda te Alphen over eigen grondbezit beschikte, valt
echter niet uit te sluiten. De commanderij van de Tempeliers beschikte, als door de heer
van Breda gestichte instelling, over de helft van dit bezit.

Ook nadat de abdij van Tongerlo het aandeel van de heer van Breda in de Nieuw
landse Hoefhad overgenomen, bleefer op deze Hoefde verplichting rusten tot betaling
van de recognitiecijns aan de abdij van Echternach, die nu dus betaald moest worden
door de abdij van Tongerlo. Dit is wellicht de in de pauselijke oorkonde van 1233 ge
noemde cijns. De vergoeding die de Tempeliers in 1236 eisten, was voor de helft afkom
stig van de grond die ontgonnen was nadat de Hoefaan Tongerlo was geschonken. De
cijns aan Echternach daarentegen betrofde grond die voordien ontgonnen was. Dit be
tekent dat de Nieuwlandse Hoef ten tijde van de schenking aan Tongerlo al enige
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ouderdom bezat. Het is mogelijk dat deze cijns nog tot na de opheffing van de abdij van
Echtemach in 1797 is betaald. Hiervóór zagen we al dat de laatste rentmeester van de
abdij in 1800 om inlichtingen verzocht omtrent de adminstrator van de goederen van de
voormalige abdij van Tongerlo, teneinde onder meer een cijns uit goederen tot Alphen. te
humen vorderen. 15 In de Archives de l'État te Luxemburg bevindt zich het oudst be
waarde cijnsboek van Echternach uit 1573/1579. Dit somt onder Alphen 25 cijnsposten
op, waaronder de in deel I paragraaf4 besproken cijns die voor de hofTer Brake en de
goederen 'Ten Tempel' verschuldigd was. 16 Onder het afzonderlijke hoofd 'vazalcijn
zen' vond ik ook een door de abt van Tongerlo te betalen cijns 'voor de kerk en zijn goe
deren in Alphen' terug (zie bijlage 4). Deze vazalcijnzen moestenjaarlijks aan de abdij
van Echtemach worden betaald door haar leenmannen voor het bezit van Echtemachse
leengoederen. Zoals we in deel I paragraaf 3 zagen, was de abt van Tongerlo leenman
van de abt van Echtemach voor de collatie van Alphen.. Helaas blijven ook nu de overige
Tongerlose goederen in het duister waaruit aan Echtemach een cijns was verschuldigd,
maar het is niet uitgesloten dat de Nieuwlandse Hoefer deel van uitmaakte.

Tussen 1280 en 1327 vond de afronding plaats van het Tongerlose bezit aan hoeven
en land in en om Alphen. Tevens werden enkele goederen van erop rustende verplich
tingen ontheven. In 1280 droegen de heer van Breda, Amoud van Leuven, en zijn
vrouw Elisabeth aan de abdij zestig bunder bos en heide over, "gelegen tussen de hof
van Nulende (= de Nieuwlandse Hoef) en het bos van de Tempeliers en tussen RW en de
weg die leidt naar de kerk, zoals de palen aantonen"Y Als tegenprestatie moesten de
Norbertijnenjaarlijks een cijns van vier deniers oud Vlaams betalen op Sint Remigius (1
oktober) in Baarle, benevens de schenkers na hun overlijden dagelijks in de mis geden
ken. Verder werd bepaald dat de goederen en de mallsiollarii (hoevenaars) "als daarin eni
ge een hoeve hebben", voortaan van iedere bede (exactio) en dienst (servitium) bevrijd
zouden zijn. 18 Blijkbaar ging het om nadien te ontginnen bos- en heidegrond ten zuid
en van de Tongerlose curia: deze ligt immers ten noorden van het goed van de Tempeliers
(zie ill. 30). Klaarblijkelijk woonden er in 1280 op de Nieuwlandse Hoefgeen Norber
tijner broeders of conversen (lekebroeders) meer die belast waren met de feitelijke ex
ploitatie, zoals nog in 1236 het geval was, maar werd de hofuitgebaat door een pachter.
Dit past in het algemene beeld dat de meeste curie van de Norbertijnenkloosters om
streeks 1300 in pacht waren uitgegeven. 19

In 1295 voegden de toenmalige heer van Breda, Raso II van Gavere, en zijn zoon
Raso llieraan nog 41 bunder woeste grond toe met nagenoeg dezelfde bepalingen.2o

Het ging om "41 bunder in rniricis, heide, gelegen tussen de goederen die genoemd wor
den Sto<~ht en Aesvort vanuit dat deel, (en) Leverken Brake (= Leeuwerkeneik) naar het
oosten en van hier tot aan het midden van de stroom die Rijt wordt genoemd, zoals de
daar geplaatste palen aantonen".21 Vermoedelijk gaat het hier om woeste grond ten
oosten en noordoosten van de Nieuwlandse Hoef. De jaarlijkse cijns bedroeg ook nu
weer vier deniers Vlaams, "geld datgewere wordt genoemd" - dat is een waarborg - te
betalen in Baarle op 1 oktober. Ook nu werden de goederen en de rnansionarii "als deze
er in de loop van de tijd zullen verblijven" bevrijd van Qaar)bede, afdracht en dienst. 22

Ook hier ging het om land dat ter ontginning in cijns werd uitgegeven. Verder nam
Raso II de curtis de Niwenlanda, de Nieuwlandse Hoef, met alle oude goederen (akkers,
moerassen, heide, weiden, ete.) onder zijn bescherming. Deze strekten zich uit "van het
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westelijk deel van de hof tot het midden van de stroom, tot het bos dat Lanmele wordt
genoemd en van de paal die daar geplaatst is langs de genoemde stroomafwaarts tot de
paal die tegen het oosten bij Aesvort is geplaatst".23 Ook in het bezit van de goederen van
Stoght en alle overige goederen, die de Norbertijnen van de heren van het land van Breda
(domini terre de Breda) en andere lieden hadden ontvangen, werd de abdij bevestigd.

31. Den SingheilJanden Nieulande tot A !fferJ , oktober 1714 (AAl' lIlkaartenboek nr 33a).

Enkele toponiemen zijn we nu al enkele malen tegengekomen, namelijk RUt (1280)
ofRijt (1295); Stoght (1295); Aesvort (1295) en Lanmele (1295). Met de RUt ofRijt wordt
een stroom bedoeld, vrijwel zeker de huidige Leij (zie ill. 30), die langs Alphen en door
Riel stroomt en verderop als Oude Leij en Donge wordt aangeduid. Deze beek vormde
grosso modo de grens tussen de rechtsgebieden van Tilburg-Goirle en Alphen. Stoght is
de naam van een bos- en heidegebied dat later Stoet, Stäckt, Stuickt of Stokt heette.24

Op de kaart met het Tongerlose bezit uit 1714 is sprake van 't Steuckt als een heidegebied
ten zuiden van de Nieuwlandse Hoef(zie ill. 30 en 31). Lamnele was de naam van een bos
dat aan de Leij lag en blijkens de omschrijving ten oosten ervan. Hier ligt nu een naald
bos met de naam Lamenakker (zie ill. 30 nr 6). Misschien is dit de moderne vorm van
Lanmele. Vanhier kwam men stroomafwaarts bij de Aesvort, waar een grenspaal was ge
plaatst. Het gaat hier om een voorde (een rivier- ofbeekovergang) door de Leij nabij het
huidige Riels Hoefke, dat vroeger de Aesvoordse Hoeve heette (zie ill. 30 nr 10).25 We
bevinden ons hier op de grens tussen Alphen en de zuidwestelijke hoek van Goirle, te
vens de grens tussen de heerlijkheid Breda en de Meierij van 's- Hertogenbosch. Het
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door Arnoud van Leuven in 12S0 en door Raso Ir in 1295 overgedragen heide- en bos
land lag dus respectievelijk in de zuidoostelijke en de noordoostelijke hoek van het be
zitscomplex zoals dit in 1714 in kaart werd gebracht. De niet-vermelde naam van het
bos- en heidegebied ten zuiden van de Nieuwlandse Hoefdat in 12S0 werd overgedra
gen, luidde vrijwel zeker Stoght, aangezien de schenking hiervan in 1295 door Raso Ir
werd bevestigd.

In BOS was het de broer van de heer van Breda, ridder Philips van Liedekerke,
toentertijd heer van Ulvenhout en Alphen, die de rechten van de abdij van Tongerlo
binnen haar bezitscomplex uitbreidde. 26 In de eerste plaats werd de curia de Niwenlanda
(de Nieuwlandse Hoef), met de hierop wonende laat ofhoevenaar (colonus seu mansiona
rius) en zijn opvolgers, bevrijd van "alle afzonderlijke soorten dienst, beden, afdrachten
enjaarbeden, en ook van het recht van herberg ofvan de ontvangst van alle gasten, de
schenking van aalmoezen, het opdragen van missen in de kapel van de hofen de leve
ring van een wagen beladen met broden in onze expedities van onze voorgangers en on
ze opvolgers".27 Er was verschil van mening gerezen over deze verplichtingen, die
blijkbaar nog in BOS op de Nieuwlandse Hoef drukten, tussen de kloosterlingen van
Tongerlo en de heer van Alphen. Wèl behield deze zich de door hen verschuldigde erf
cijns en de rechtsmachten voor. 28 Tenslotte werd ook het bos "dat Stoght wordt ge
noemd, tussen de goederen van de Tempeliers en de goederen van genoemde klooster
lingen" allodialiter, als een vrijgoed, aan abt en convent overgedragen.29 Deze omschrij
ving bevestigt nog eens het vermoeden dat de naam Stoght verbonden moet worden aan
de zestig bunder bos en heide die de heer van Breda in 12S0 aan Tongerlo schonk met
nagenoeg dezelfde omschrijving.

Ook de hertog van Brabant beschikte nog over woeste grond onder Alphen, want
in 1324 gafdiens rentmeester aan de Norbertijnenabdij zestien bunder heide, moeras en
vennen te Alphen - zonder nadere plaatsaanduiding - in cijns.30 Voor het bezit hiervan
moest de abdij jaarlijks op sinte Stevens dach (26 december) een erfcijns betalen van twee
oude conincsgrote tomoise. Hertogjan II van Brabant had al in 129S als voogd de abdij van
Tongerlo onder bescherming genomen en haar bevestigd in de verkregen voorrechten
en goederen, waaronder genoemd wordt 'Alphen met zijn toebehoren'.3! In 1306 ver
klaarde de hertog dat hij zich het gebruiksrecht (warandia) voorbehield van de allodiale
goederen van de abdij in onder meer Alphen, en dat niemand hierbinnen mocht jagen
op hazen, konijnen, patrijzen, gevogelte ofandere bosdieren.32 Hij vroeg zijn schouten
en andere rechtsdienaars er bij diegenen, die namens de hertog voor hem en de abdij de
zaken bewaakten, erop aan te dringen dit recht te handhaven en in de parochiekerken te
laten afkondigen. Tenslotte bepaalde Gerard van Rasseghem, heer van Breda, in 1327
dat de abdij van dat oudeghoet dat men heet Catscoet, dat gheleghen es in die prochie van Alphen
geen cijns aan hem hoefde te betalen. 33 Dit Catscoet was mogelijk gelegen onder
Chaam, dat tot de kerkelijke parochie en het wereldlijk gericht van Alphen behoorde.
Volgens Leenders betreft het hier de latere Tongerlose hoeve te Chaam.34

Combineren we nu de gegevens uit de tweede serie oorkonden met de gegevens uit
de eerste schenkingen, dan kunnen we de volgende conclusies trekken. In de eerste
plaats blijkt dat De Nieuwlandse Hoef pas in BOS werd bevrijd van erop drukkende
betalings- en dienstverplichtingen aan de heer van Alphen. Voordat er sprake was van
een afzonderlijke heerlijkheid Alphen, gedurende de 13de eeuw, moesten deze onge-
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twijfeld betaald en verricht worden ten behoeve van de heer van Breda: blijkbaar viel de
Nieuwlandse Hoef onder zijn rechtsmacht. De hoeve die de heer van Breda in 1216
schonk, was reeds onmiddellijk bevrijd van iedere bede aan hem. Deze hoeve was dus
niet de Nieuwlandse Hoef, zoals Binck en Erens meenden. Dit wisten we al, immers
reeds in 1213, driejaar eerder, had de paus de abdij bevestigd in het bezit van onder meer
de curia (...) nove tem in Alphen. Dit is de Nieuwlandse Hoefdie dus al vóór 1213 door
Tongerlo moet zijn venvorven. Op de hoeve die de abt van Echternach in 1205 schonk,
rustte vrijwel zeker geen verplichting tot het leveren van afdrachten en diensten aan de
heer van Breda, die voortvloeiden uit diens heerlijke rechten in Alphen. De abdij van
Echternach bezat immers de rechtsmacht over haar eigen goederen.

Ergo: indien we een voorhanden zijnde schenkingsoorkonde kunnen verbinden
aan de Nieuwlandse Hoef, komt alleen de oudste uit 1204 in aanmerking. Hierin
schonk de heer van Breda zijn allodium in Alphen, hetgeen vermoedelijk te interpreteren
is als een ontginningsgoed waarop als ontginningshoeve de Nieuwlandse Hoefgelegen
was. De heer van Breda was niet de enige rechthebbende op dit allodium. In 1236 vestig
den de Tempeliers immers een recognitiecijns op deze Tongerlose hof, door de broeders
aan hen te verrichten, als erkenning van het feit dat zij op de medietasJundi, de helft van de
grond waarop de hof stond, rechten konden doen gelden. Tevens droegen zij hiermee
hun rechten op de helft van de Hoefaan de abdij van Tongerlo over. Met andere woor
den: met het allodium dat de heer van Breda in 1204 schonk en het alodium waarvan de
Tempeliers zich in 1236 de helft voorbehielden, wordt hetzelfde ontginningsgoed be
doeld. Vermoedelijk was het eerder een ongedeeld goed in handen van de heer van Bre
da. Hoe hij op zijn beurt dit verkregen had, door eigen inspanningen of via de lokale
aanzienlijken, is niet zeker te zeggen. Zij of de heer van Breda hadden dit goed eertijds
laten ontginnen en moesten hiervoor een recognitiecijns betalen aan de oude grondheer
van Alphen, de abdij van Echternach. Deze cijns, die genoemd werd in 1233, overleefde
alle achtereenvolgende overdrachten en schenkingen, misschien zelfs tot de opheffing
van de abdij in de Franse tijd. Dit betekent ook dat de Nieuwlandse Hoef als ontgin
ningshoeve bij de schenking aan Tongerlo in 1204 al enige ouderdom had, hoewel de
naam een relatieve 'nieuwheid' ten opzichte van oudere goederen impliceert. Uiterlijk
in de laatste decennia van de 12de eeuw moet zij opgericht zijn. Hiermee wordt ook de
hypothese van Despy bevestigd dat de Cisterciënzers en Norbertijnen zich meestal
vestigden op kort voordien ontgonnen goederen en niet, zoals voorheen vaak werd ge
dacht, midden in de wildernis die vervolgens door hen werd ontgonnen.35 Wèl is het zo
dat de Norbertijnen de reeds bestaande hoeve tussen 1204 en 1236 door ontginningen
hebben vergroot.

We kunnen nog een tweede conclusie trekken. Het grondbezit van de heer van
Breda bestond blijkens de overdrachten c.q. bekrachtigingen van 1280, 1295 en 1308
overwegend uit woeste gronden en was vooral gelegen in het oostelijk deel van het
Alphense grondareaal. In 1280 werd aan de abdij van Tongerlo het bos- en heidegebied
met de naam Stoght overgedragen dat ten zuiden van de Nieuwlandse Hoeflag. In 1295
omvatte de overdracht woeste grond tussen de hoeve Leeuwerkeneik en het Stoght, dus
waarschijnlijk ten noorden en oosten van de Hoef. Uit de oorkonde van 1236 blijkt dat
ook (een deel van) het bouwland van de Nieuwlandse Hoefdoor recente ontginning is
gevormd. Tenslotte wijst ook de oudste vorm van de naam Leeuwerkeneik, Leverken
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Brake, op het 'breken', het (weer) in gebruik nemen van land. Vermoedelijk komt het ge
heel van deze goederen overeen met het oorspronkelijke allodium of de allodia (ontgin
ningsgoederen) van de heer van Breda. Het bezitscomplex van Tongerlo kwam hierop
tot stand door ontginning van woeste gronden rondom minstens één bij aanvang waar
schijnlijk al bestaande ontginningshoeve, de Nieuwlandse Hoef. Bijgevolg is het on
waarschijnlijk dat hier, binnen het bezitscomplex van Tongerlo zoals dat in 1714 in
kaart werd gebracht (zie iB. 31), nog oud grondbezit van enige omvang van de ~bdij van
Echternach verondersteld kan worden. Er lagen evenmin hoeven van de Tempeliers.
Wèl moest uit de Nieuwlandse Hoef nog een recognitiecijns betaald worden aan de
oude abdij.

Het enige goed dat de abdij van Tongerlo nog bezat buiten dit aaneengesloten be
zitscomplex, was de later genoemde hoeve Ter Zande op Kwaalburg (zie ill. 30 nr 3).36
Hier lagen ook enkele belangrijke hoeven van de Tempeliers. Het is daarom mogelijk
dat de oorkonde van 1205, waarin de abt van Echternach een mansus overdraagt, betrek
king heeft op deze Kwaalburgse goederen. Ook het feit dat het goederenbezit hier later
een tamelijk verbrokkeld beeld te zien geeft, pleit voor het vermoeden dat het gaat om
oud grondbezit (zie ill. 32). Waarschijnlijk doelde de pauselijke formulering uit 1233,
aangaande de goederen die de abdij van Tongerlo in cijns hield van de abdij van Echter
nach, mede op deze hoeve en mogelijk behoorde zij ook tot de goederen waarvoor Ton
gerlo tot ver in de 18de eeuw cijns heeft betaald aan Echternach.

32. Hoeve ter Sar/de te Qualborgh onder Alfen, maart 1715 (AAT III kaartenboek nr 33b).
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Een derde conclusie: de hoeve Leeuwerkeneik werd voor het eerst genoemd in
1295, toen de schenking van de heer van Breda zich onder meer uitstrekte tussen het
Stoght (reeds in het bezit van Tongerlo) en Leverken Brake. Vermoedelijk was deze hoeve
toen ook al van de abdij. Aangezien deze hoeve grensde aan het door de heer van Breda
geschonken gebied ten zuiden en ten noorden van de Nieuwlandse Hoef, mogen we
veronderstellen dat zij voorheen ook in zijn bezit is geweest. De hoeve Leeuwerkeneik
is dan ook mogelijk identiek met de mansus die Godfried III van Breda in 1216 aan de
abdij van Tongerlo schonk. Hiermee hebben we een mogelijke lokalisering gesugge
reerd voor de goederen die in de drie oudste oorkonden (van 1204, 1205 en 1216) wer
den geschonken en die de basis vormden voor het bezitscomplex van de de abdij van
Tongerlo in Alphen.

Als deze conclusiesjuist zijn, werd de kern van het Tongerlose bezitscomplex in het
oosten van Alphen gevormd door twee ontginningshoeven, de Nieuwlandse Hoef en
de hoeve Leeuwerkeneik, waarvan de eerste de belangrijkste was. Op dit in 1204 ge
schonken en als allodium aangeduide goed richtten de Norbertijnen vóór 1213 hun curtis
in als centrum voor de exploitatie van hun grondbezit. Ook in Lierop zien we dat Nor
bertijnen - in dit geval van de abdij van Floreffe - op hun in 1155 verworven allodium
kort nadien een curtis opzetten, die in 1179 voor het eerst wordt genoemd. Een identieke
ontwikkeling is inBladel waargenomen. Hier verwierven de Norbertijnen van Floreffe
en Postel vóór en in 1173 enkele 'allodiale' goederen waarop zij hun domus (huis) Vorsel
bouwden dat in 1179 als curtis wordt aangeduid. 37 In 1280 en 1295 werd het Tongerlose
bezitscomplex in Alphen afgerond toen de heren van Breda de tussen- en omliggende
woeste gronden afstonden. We moeten geen overdreven beeld hebben van de schaal
waarop de abdij van Tongerlo deze gronden heeft ontgonnen. Nog in 1714 bestond
ruim de helft van het Tongerlose landbezit in Alphen uit heide, en een blik op de topo
grafische kaart van 1845 laat zien dat de ontginningen zich beperkt hebben tot de direc
te omgeving van de Nieuwlandse Hoefen de hoeve Leeuwerkeneik (zie ill. 30).

Het Tongerlose bezitscomplex werd in het zuiden begrensd door de huidige
Dorpswaterloop, die de grens vormde met de goederen van de Tempeliers, en in het
oosten en noorden globaal door respectievelijk de rivier de Leij en de Brakelsche heide
die deel uitmaakte van de gemene gronden van Tilburg en Goirle. Het Tongerlose bezit
strekte zich ook uit op de oostelijke oever van de Leij, zoals ook uit de oorkonde van
1295 afte leiden is. Ook nu nog horen deze gronden bij de gemeente Alphen en Riel.

7. De rechtsverhoudingen tussen de heer van Breda als heer van Alphen en de bezitters van de
commanderij van UI' Brake, 1312-1422

Met de stichting van de commanderij van de Tempeliers te Alphen tussen circa
1144 en 1175 en de dotering van de Norbertijnenabdij van Tongerlo met grondbezit in
Alphen tussen 1205 en 1216 heeft de heer van Breda geprobeerd zijn positie in Alphen
te versterken. We zien hierin twee stappen in een proces van uitbouw van zijn machts
bereik in wat later 'het land van Breda' en nog later 'de Baronie van Breda' zou heten. In
beide gevallen droeg hij grond, waarop hij vage, niet nader omschreven aanspraken
had, over aan geestelijke instellingen die hij in meer ofmindere mate in zijn greep had of
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kon houden. Op deze wijze kon hij deze grondheerlijke claims legitimeren en boven
dien een meer concrete vorm geven aan de invloed die hij had verworven in de marge
van een oud, desintegrerend domein waarover hij in principe niets te zeggen had. Want
noch bij het beheer van het Echternachse bezit noch bij de rechtspraak hierop was hij
betrokken.38 Maar met wat de abdijbeambten in Alphen zoal aan goederen en rechten
hadden vergaard, stichtte de heer van Breda de Tempeliersvestiging van Ter Brake (circa
1144-1175/1187). En passant werd deze lokale elite in een Bredaas gareel gebracht. Niet
alleen werd oud Echternachs grondbezit voortaan door de Tempeliers geëxploiteerd,
ook werd het hofgerecht van het abdijdomein losgekoppeld en aan de Tempeliers over
gelaten, zoals we zullen zien. Hierdoor verkreeg deze geestelijke ridderorde een tame
lijk onafhankelijke positie in Alphen, hoewel zij hier in eerste instantie fungeerde als
verlengstuk van het Bredase heerlijk gezag. In een tweede fase, enkele tientallen jaren
later (1205-1216), doteerde de heer van Breda opnieuw een geestelijke instelling, maar
deze keer slaagde hij erin zich meer rechten voor te behouden dan bij de stichting van de
commanderij van Ter Brake. Dat hij hiervoor in 1204 de Norbertijnen van Tongerlo
uitkoos, lag voor de hand. Niet alleen bezaten zij sinds 1175 rechten op de Alphense
kerk, maar ook genoten zij de bijzondere bescherming van de hertog van Brabant. En
met hem had de heer van Breda juist omstreeks 1198 een verdrag gesloten, waarin hij
onder meer de hertog (opnieuw) als zijn leenheer had erkend.39 En hoe kon hij beter
aansluiten bij de politiek van de hertog, die alom de Norbertijnen ondersteunde, dan
door juist hen te begunstigen?

In het eerste kwart van de 14de eeuw kreeg de integratie van Alphen in de heerlijk
heid Breda haar beslag. De laatste heer en vrouwe van Breda uit de eerste dynastie (de
Van Schotens) en de eerste heren uit de nieuwe (de Van Gaveres) rondden tussen 1280 en
1308 het bezitscomplex van de Tongerlose Norbertijnen in Alphen afen bevrijdden het
van verplichtingenjegens hen. Daarenboven deed de heer van Breda zijn best de laatste
resten van onafhankelijke rechtsmacht in Alphen, namelijk die van de Tempeliers, op te
ruimen. Een goede gelegenheid hiervoor bood het morele failliet van de orde in 1312, in
welk jaar deze op last van de paus werd opgeheven. Alphen vormde toen een aparte
heerlijkheid binnen de heerlijkheid Breda. Na de dood van Raso II in 1306 werden on
der meer de hoge rechtsmacht en het recht op de woeste gronden in Oosterhout door
heer Raso III als afzonderlijke heerlijkheid uitgegeven aanzijnjongere broer Philips van
Liedekerke (circa 1275-circa 1318).40 Vanaf 1308 werd hij ook heer van Ulvenhout en
Alphen genoemd. 41 Doordat Philips in 1313 zijn broer opvolgde als heer van Breda,
werden Oosterhout, Ulvenhout en Alphen weer met Breda verenigd. Gedurende mi
nimaal vijfjaar vormde Alphen dus een afzonderlijke heerlijkheid, die als een soort apa
nage aan eenjongere broer van de heer van Breda was uitgegeven.

De rechten van Philips van Liedekerke als heer van Oosterhout en Alphen en die
van 'de heren van Braken', de Tempelridders van de commanderij van Ter Brake in
Oosterhout en Alphen, werden vastgelegd in een proces-verbaal van een gerechtelijk
onderzoek, gedateerd op 25 februari 1312.42 Het geeft een eerste indruk van de rechts
verhoudingen tussen beiden. Uit enkele bepalingen blijkt dat hierover verschil van me
ning bestond. De inquisitio (gerechtelijk onderzoek) werd gehouden apud Braken, 'ter
Brake', in aanwezigheid van heer Philips, zijn mannen en hoevenaars en in afwezigheid
van de magister, de meester van Ter Brake en zijn metgezellen. Het werd gehouden door
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de schout van Antwerpen met enkele lieden en met een groot deel van de mannen en
hoevenaars van de hertog van Brabant en van de Tempeliers als getuigen. Nadat de
rechten van beide partijen in Oosterhout waren vastgelegd door vijftien gezworen hoe
venaars van de Tempeliers uit deze plaats, was het de beurt aan vijftien gezworen 'oude
ren' uit Alphen die hetzelfde bepaalden voor deze plaats. We vatten de bepalingen in de
volgende zeven punten sarnen:43

< 1> tweederde deel van de woeste gronden van Chaam behoorde toe aan de heer
van Breda en één derde deel aan de Tempeliers, maar de laatsten claimden de helft;
< 2 > tweederde deel van de woeste gronden van Alphen was van de heer van Breda
en één derde deel van de Tempeliers;
< 3> de heer van Breda had het eerste recht van dagvaarding en de eerste oproep
(prior mon.itio et prius preceptum) en de Tempeliers hadden het tweede recht; één derde deel
van de boeten tot honderd solidi was voor de Tempeliers, daarboven kregen zij niets;
over de gemene gronden en de straat moesten de heer en de Tempeliers samen oordelen;
< 4> bij een gerechtelijk onderzoek stelde de heer van Breda twee mannen aan, de
Tempeliers stelden er één aan;
< 5 > wanneer men met een uitspraak ten hoofde (ad caput) ging, moest de uitspraak
worden gedaan op de plaats van dagvaarding;
< 6 > voor de bepaling aangaande reizigers en vreemdelingen die onder de Tempe
liers wilden blijven en over misdadigers die vluchtten van de ene heer naar de andere
werd verwezen naar de bepaling dienaangaande voor Oosterhout. Daar werd bepaald
dat iedereen onder de Tempeliers mocht blijven tenzij men door geboorte oflijfelijk tot
de heer van Breda behoorde. Na één overnachting mocht men onder de heer van Breda
dan wel de Tempeliers blijven. Als een misdadiger vluchtte naar de Tempeliers kon de
heer deze niet pakken op hun land, maar de Tempeliers moesten hem op verzoek van de
heer uitleveren;
< 7 > tenslotte legden de vijftien de klacht van heer Philips naast zich neer dat de
Tempeliers te veel woeste gronden zouden hebben uitgegeven, namelijk 'over de straat,
die zich niet tot hun omwalling uitstrekte'.44

Merken we allereerst op dat in de bepalingen steeds sprake is van rechten die de
Tempeliers deelden met de heer van Breda en heer Philips niet genoemd wordt. Blijk
baar verwees men terug naar de periode dat er nog geen sprake was van een afzonderlij
ke heerlijkheid Alphen. Ongetwijfeld gaat het om rechten die oorspronkelijk gemeen
schappelijk bezit waren van de Tempeliers en de heer van Breda.45 Op de ouderdom
hiervan komen we nog terug.

De bepalingen 1 en 2 hebben betrekking op de rechten op de woeste gronden. Al in
1236 legden de Tempeliers vast dat zij inhet alodium van Alphen de medietas, de helft be
zaten. 46 Dat de Tempeliers dezelfde pretentie hadden voor alle (woeste) gronden in Al
phen en Chaam blijkt uit de eerste bepaling. Mijns inziens is er reden om van dejuisr
heid van deze pretentie uit te gaan. Bovendien zullen we zien dat het onderzoek van
1312 mogelijk was bedoeld om het aandeel van de heer van Breda, in casu zijn jongere
broer Philips van Liedekerke, te vergroten. Directe aanleiding hiervoor vormde blijk
baar een conflict over de uitgave in cijns en ter ontginning van de woeste gronden. Dit
blijkt ook uit het feit dat de mannen van heer Philips het niet eens waren met het door de
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mannen van de Teulpeliers hieromtrent bepaalde. Het voert hier te ver daarop nader in
te gaan. 47

De bepalingen 3, 4 en 5 betreffen de afbakening van dejuridische competentie van
de heer van Breda en de Tempeliers in Alphen. Een precieze afgrenzing geven deze niet,
ook niet wanneer ze vergeleken worden m.et de iets uitgebreidere aangaande Ooster
hout. Het is duidelijk dat de heer het initiatiefmocht en moest nemen in de rechtspraak,
bijvoorbeeld "wanneer een onderzoek moet worden gedaan ofhet geding moet wor
den gehouden", zoals het in de Oosterhoutse tegenhanger luidt. De iudex (schout, rech
ter) van de Tempeliers mocht slechts als tweede dagvaarden. Bovendien kwam slechts
uit de lagere boeten aan de Tempeliers een deel toe. Wellicht betreft het hier de boeten uit
de lage jurisdictie.48 Dat beiden gezamenlijk moesten oordelen over de gemene gron
den (colrmnmitas) en de straat (strata) is logisch gezien de gedeelde grondheerlijkheid.
Over de verdere competentie bestond blijkbaar geen verschil van mening; we gaan er
hierna nog op in. Inzake de hoofdvaart (sentencia ajJerri ad caput) werd zowel voor
Oosterhout als Alphen bepaald, dat wanneer, zoals de Oosterhoutse bepaling luidt, "de
schepenen niet wijs (genoeg) zijn om een oordeel te vellen" en een capitalis sententia ver
langen, het eindoordeel moest vallen in de plaats van dagvaarding. Het gaat hier om de
schepenen van de Tempeliers: hun gerecht te Oosterhout had hoofdvaart op de hofTer
Brake te Alphen. 49

Geschil was ook gerezen omtrent de lieden die van de heer van Breda naar de Tem
pelridders overgingen (bepaling 6). Veelzeggend is de discussie aan het einde van het
onderzoek, toen de mannen van heer Philips de mening uitten dat de Tempeliers aan
meer mensen onder zich verblijf verschaften dan heer Philips, hetgeen hun onrecht
vaardig toescheen. De lieden van de heren Tempeliers antwoordden echter dat dit wèl
rechtvaardig was en dat de Tempeliers allen die onder hen wilden verblijven goed kon
den ontvangen. Zij voegden er nog aan "ve dat de Tempeliers inderdaad meer mensen
onder zich hadden, maar dat dat kwam doordat "de heren van de Tempel barmhartiger
en meer vredelievend (misericordiores et magis pacifici) voor hen zijn dan heer Philips"! We
zien hier een eigentijdse illustratie van het gezegde dat 'het onder de kromstaf(= onder
geestelijke rechtsmacht) goed leven' was.

In 1373 werden na een conflict tussen de meester van Chantraine, commandeur
van de orde der Johannieters (als opvolgers van de Tempeliers), en Willem, heer van
Oosterhout, door scheidslieden beider in 1312 vastgelegde rechten in Oosterhout nog
eens herhaald dan wel toegespitst. so Deze Nederlandstalige oorkonde is van nut bij de
interpretatie van die van 1312. Expliciet werd nu onder meer bepaald dat de meester van
deJohannieters geen recht had om de hoghe heerlijeheit uit te oefenen en dat de schepenen
van de meester hun vonnis te Braken halen 1r1Oi;hen.

Zoals gezegd waren de rechten die de Tempeliers in 1312 deelden met Philips van
Liedekerke als heer van Alphen en Oosterhout, oorspronkelijk gemeenschappelijk be
zit van de Tempeliers en de heer van Breda. In 1312 werd inzake de woeste gronden en
de lage rechtspraak in Alphen de verdee1sleutel2:1 aangehouden. In Oosterhout was
dat 3:1 voor respectievelijk de heer en de Tempeliers. Uit de goederenbeschrijvingen
van circa 1422 blijkt dat de commanderij van Ter Brake in Alphen nog steeds bezat de
heerlycheyt van vroenten uJ1t te gheven den derden voet. 51 Streefland acht het aannemelijk dat
de Tempeliers hun aandeel in de woeste grond hebben gekregen van de heer van
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Breda.52 Hiervóór heb ik betoogd dat dit inderdaad waarschijnlijk is. Ondanks de weini
ge gegevens kunnen we uitgaan van een stichting van de commanderij door de heer van
Breda. Deze begiftigde haar mogelijk met een destijds recent ontgonnen goed waaraan
heerlijke rechten en een aandeel in de woeste gronden verbonden waren. Nadat de
commanderij de restanten van het domein van de abdij van Echternach had overgeno
men, was zij ook gerechtigd over deze goederen de grondrechtspraak uit te oefenen.

Streefland merkt verder op dat het aantreden van Philips van Liedekerke als heer
van Alphen en Oosterhout 'wellicht één van de oorzaken van het geschil' in 1312 is ge
weest. 53 Een andere mogelijkheid zou zijn, dat hij heeft willen profiteren van de proble
men die de Tempeliers in die tijd hadden, hetgeen ook blijkt uit de afwezigheid van de
meester van Ter Brake en zijn medebroeders tijdens het onderzoek. Luttele maanden la
ter werd de orde zelfs opgeheven. Volgens Streefland heeft Philips mogelijk geprobeerd
zo zijn rechten in Alphen en Oosterhout uit te breiden, hetgeen aansluit bij mijn hypo
these dat de oorspronkelijke rechten van de Tempeliers in Alphen omvangrijker ge
weest moeten zijn. Ook Erens is van mening dat de oorkonde van 1312 de neerslag is
van de pogingen van de heren van Breda om hun goederen en rechten in Alphen af te
ronden, maar niet zonder dat de Tempeliers zich verdedigden. 54

Op de hofTer Brake zetelde naar alle waarschijnlijkheid ook de schepenbank van
de commanderij, die voor het eerst impliciet wordt genoemd in het proces-verbaal van
het onderzoek in 1312. Hierin vernemen we niet veel over de competentie ervan.
Streefland maakt echter aannemelijk dat de Tempeliers zowel te Oosterhout als te Al
phen de rechtspraak uitoefenden over hun allodiale goederen, die onafhankelijk was
van de heer maar slechts in zoverre het geen zaken betrofdie onder de hoge rechtspraak
vielen. 55 Deze rechtspraak over de eigen goederen is in feite de oude grondrechtspraak,
die voordien mogelijk door het hofgerecht op het Echternachse domein was uitge
oefend. Wellicht was de schepenbank van de hofTer Brake in Alphen dan ook de opvol
ger van het oude Echternachse hofgerecht ter plaatse. Daarnaast was de schepenbank
van Ter Brake betrokken bij de lage jurisdictie. In 1312 werd immers bepaald dat de
Tempeliers recht hadden op een derde deel van de boeten tot honderd solidi en van hoge
re boeten niets ontvingen. Dit betekent dat de lage rechtspraak in Alphen werd uitge
oefend door de heer van Alphen en Oosterhout (en vóór diens aantreden door de heer
van Breda) samen met de Tempeliers.

Zoals gezegd werd in 1373 uitdrukkelijk bepaald dat de Johannieters geen recht
hadden de hogejurisdictie uit te oefenen. Omstreeks 1422 werd de competentie van het
gerecht door deJohannieters zelfals volgt omschreven: de meester van Ter Brake had in
de parochie van Alphen het recht hem se/ven te richten met synen meyer ende met synen Scepe
nen 'Ter Braken aen syn sculdeer, die hem pacht eifchyns sculdich syn ofsy hem niet willen ofconnen
betalen, Soe en daifhy gheen recht voerden heer zoeken, want hy hem selven richten mach. 56 Dus
in geval van achterstand van cijns ofpacht mocht de schuldenaar niet zijn recht zoeken
voor de heer van Breda, maar was hij onderworpen aan het gerecht van de commande
rij, dat bestond uit meier en schepenen. Aanzienlijk uitgebreider is de omschrijving van
de rechtsmacht inhet manuaal van 1422.57 Deze optekening omvat onder meer de vol
gende punten:

< 1> allen die aan de commanderij erfpacht of erfcijns betaalden of late, pachter,
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waren, moesten tweemaal per jaar in onsen huyse komen voor het jaargeding, dat van
ouds werd gehouden op de dinsdag na Beloken Pasen en op de dag na Sint Bavo.58

Hierop werden het cijns- en pachtboek 'overgelezen' en de namen van de betaalplich
tigen afgeroepen: wie er niet was kreeg een boete;
< 2 > vererving en overdracht van pacht- en cijnsgoederen moesten plaatsvinden
voor de schepenbank van Ter Brake;
< 4 > het erven en onterven van alle goederen die onder de Johannieters ressorteer
den, moest geschieden voor meier en schepenen van Ter Brake;
< 5 > de meier van de commanderij mocht iedere veertien dagen met de schepenen
vierschaer bannert op onser eerden, waarin pacht- en cijnszaken aan de orde konden komen
en zaken aangaande de erven van de commanderij. Boeten tot 27 schellingen kwamen
aan de commanderij; de heer inde hogere boeten.

Het is duidelijk dat de eigen rechtspraak van de schepenbank van Ter Brake zich in
de eerste plaats beperkte tot zaken betreffende de eigen bezittingen. Dit recht ligt beslo
ten in de omschrijving 'erven en onterven'. Onder het ius inheredandi et exheredandi, zoals
het nog in 1473 werd omschreven, wordt verstaan het recht om te vorderen dat de over
dracht en de bezwaring van alle tot de commanderij behorende goederen voor het ge
recht van de commanderij geschiedde. We hebben hier te doen met een zogenaamde
laathof, waarvan de rechtbank het meest karakteristieke onderdeel was, met als compe
tentie de realisatie van overdrachten en vrijwillige en contentieuzejurisdictie over zake
lijke rechten op de laatgoederen. 59 Alle andere zaken, met name strafzaken (behorend
tot de hogejurisdictie), behoorden tot de competentie van de heer. Zoals gezegd was de
hofTer Brake in Alphen de hoofdhoeve van de Tempeliers in de heerlijkheid Breda: de
schepenen van de hofte Oosterhout moesten te hoofde gaan bij die van Ter Brake. 60

Het optreden van de schepenen van Ter Brake blijkt voor het eerst uit een door hen
uitgevaardigde oorkonde uit 1414 aangaande de afwatering van de hofTer Brake zelf61
Onder voorzitterschap van de meier van Ter Brake vormden zij zoals gezegd de laat
bank voor de hofgoederen van Ter Brake. Vermoedelijk waren het dezelfde schepenen
die onder voorzitterschap van de heer ofzijn vertegenwoordiger de dorpsschepenbank
vormden die recht sprak in de overige zaken van de lage jurisdictie. Van de boeten die
hieruit voortvloeiden, kwam een derde deel toe aan de Tempeliers c.q. Johannieters. Za
ken behorend tot de hoge jurisdictie werden berecht door de heer van Breda met de
schepenen van de stad Breda. In de 14de eeuw strekte de criminele jurisdictie van de
heer van Breda zich namelijk uit over het hele land van Breda en werd deze uitgeoefend
door de schepenbank van de stad Breda.62 De bevoegdheid van deze bank met betrek
king tot zaken van certificatie (overdracht, bezwaring, etc., behorend tot de lagejuris
dictie) strekte zich echter niet uit over het hele land van Breda, in tegenstelling tot de si
tuatie in de Meierij van Den Bosch waar de schepenen van deze stad deze bevoegdheid
wel voor het hele gebied bezaten.63 In de heerlijkheid Breda moesten al deze zaken wor
den behandeld door de bank waaronder het goed gelegen was. Dit betekende dat ieder
dorp zijn eigen schepenbank moest hebben. Vermoedelijk werd de oude schepenbank
van Ter Brake met deze nieuwe taak belast. Hertogjan lIL van Brabant oorkondde op 5
oktober 1328 als heer van Breda (tussen 1327 en 1339) dat hij zijn schout in het land van
Breda volmacht had gegeven om te setterte ertde te makerte scepertert ertde dinghehanghe in allen
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onsen dorpen in het land van Breda omme te wisenen ende te doene van allen dingheIl} dat scepe
nen toehoert (... ).64 Het is onwaarschijnlijk dat er toen in Alphen naast de al bestaande
schepenbank van Ter Brake een tweede zogenaamde dorpsschepenbank werd opge
richt. Immers, al in 1312 was deze competent in alle zaken behorende tot de lage juris
dictie. Zij werd in het begin van de 14de eeuw slechts ingepast in de nieuwe rechtsorga
nisatie in het land van Breda.65 Deze was erop gericht de rechtspraak door de al dan niet
uit hofgerechten ontstane lokale schepenbaken terug te dringen ten behoeve van de
centrale juridische organisatie. De heer van Breda stelde een schout aan als zijn verte
genwoordiger in Alphen en Chaam, die namens hem belast was met de rechtspraak en
de executie van vonnissen. 66 Dat de laatbank van Ter Brake en de dorpsschepenbank
van de heer van Breda inderdaad dezelfde personele bezetting hebben gehad, blijkt uit
het feit dat enkele personen uit de lijst van de schepenen van Alphen vanaf 1348 zowel
als schepen van Alphen als in de hoedanigheid van schepen van de hofTer Brake optra
den. 67 De genoemde lieden waren meestal aanzienlijke inwoners. Enkele schepenen
komen we dan ook tegen als de bezitters van de grote hoeven die de commanderij van
Ter Brake in Alphen bezat, bijvoorbeeld Matheus die Weghe, die in 1422 een hoeve op
Ter Over pachtte, schepen van Alphen was tussen 1428 en 1443 en van Ter Brake in de
jaren 1436-1439. Formeel was er sprake van twee banken met verschillende taken en
bevoegdheden en twee voorzitters, respectievelijk de meier van Ter Brake en de schout
van de heer van Breda, maar de schepenen waren dezelfde.

Het oude Echternachse hofgerecht, later de laatbank van Ter Brake, evolueerde zo
tot een 'moderne' dorpsschepenbank. In Waalre heeft de Echternachse schepenbank
zich op vergelijkbare wijze ontwikkeld.68 Onder voorzitterschap van de meier fun
geerde zij als bank voor de overdracht van Echternachse goederen, onder voorzitter
schap van de heer van Waalre ofdiens vertegenwoordiger als rechtbank met lage en ho
gejurisdictie.69 In Alphen wist de heer van Breda zich als heer van Alphen op te werpen
door de belangrijkste bestanddelen van de heerlijke rechten, namelijk die op de woeste
gronden en op de rechtspraak, aan zich te trekken. Hetjaar 1312 markeert de eerste for
mele vastlegging van deze claims. Zijn aandeel in de woeste gronden wist hij te vergro
ten tot twee derde en wat betreft de rechtspraak had hij voortaan zowel op het gebied
van de lage als de hogejurisdictie de overhand. De omvorming van het oude, oorspron
kelijk Echternachse hofgerechc tot een Bredase dorpsschepenbank, die omstreeks de
zelfde tijd moet zijn geschied, besloot definitief de geschiedenis van Alphen als plaats
onder de rechtsmacht van geestelijke instellingen.

In 1473 kwam er een einde aan de resterende rechten van de Johannieters in de
grond- en gerechtsheerlijkheid in Alphen.7o Toen stond de meester van Chantraine als
preceptor (overste) van de Johannieterorde aan Jan IV van Nassau, heer van Breda, te
gen eenjaarlijkse 'cijns ofpacht' het grootste deel van de zogenaamde 'publiekrechtelij
ke' rechten van de orde in Oosterhout en Alphen af. Deze bestonden uit "alle rechten en
jurisdicties van de meester en de orde in de dorpen van Oosterhout en Alphen met het
recht daar meier en schepenen aan te stellen", boeten te ontvangen, alle rechten op de
woeste gronden, het molen- en jachtrecht, het recht om te erven en te onterven en het
recht diensten te eisen. Uitgezonderd werden de diensten ofcorweyden die door de pach
ters verschuldigd waren van hun goederen, de oliemolen, de cijnzen, pachten, tienden
en leengoederen. Terwijl alle publiekrechtelijke rechten werden afgestaan, behield de
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cOlmnanderij dus haar onroerende goederen ofwel haar privaatrechtelijke rechten. Met
deze transactie kwam er een einde aan het functioneren van een apart gerecht van deJ0

hannieters in Alphen en Oosterhout. Eindelijk had de heer van Breda alle heerlijke
rechten in Alphen en Oosterhout verworven. Voortaan was er buiten hem geen andere
grond- of gerechtsheer meer. De integratie van Alphen in de heerlijkheid Breda was
voltooid.

Het jachtrecht dat hier genoemd wordt, is een heerlijk recht dat deJohannieters al
in 1422 bezaten en vermoedelijk van oudsher hebben bezeten. 7l Hetzelfde geldt voor
het molenrecht, een banrecht dat de commanderij vermoedelijk al in 1312 had. Toen
werd aangaande Oosterhout bepaald dat de heer van Breda hier geen molen mocht
bouwen. 72 Volgens het overzicht van 1313 beschikten de Tempeliers zowel in Alphen
als in Oosterhout over een molen. 73 Bepalingen over het banmolenrecht komen voor
het eerst voor in de regeling tussen de Johannieters en de heer van Oosterhout in
1373.74 In 1422 werd dit recht, waarmee de boeren op de hoeven van de commanderij
werden verplicht op de eigen molen te laten malen, uiteraard ook opgenomen in de
goederenbeschrijving. 75

Nadat de heer van Breda in 1473 al de grond- en gerechtsheerlijke rechten van de
commanderij had afgekocht, werden in 1616 ook de resterende bezittingen met de hier
aan verbonden prestaties in geld, natura en diensten gekocht door de toenmalige heer
van Breda, Philips Willem, prins van Oranje en oudste zoon van Willem van Oranje. 76

Blijkens de toen opgemaakte goederenstaat ging het in Alphen om de hof, de tienden en
de erfcijnzen en -pachten te betalen respectievelijk in geld en graan. 77 Onder de ver
plichtingen van de commanderij werd naast afdrachten aan de heer van Breda en de heer
van Tilburg ook de aloude verplichting opgenomen jegens de Abt van Aftenaken ter
grootte van 1 stuiver 9 oort. 78 In 1816 tenslotte werden de voormalige bezittingen van
de commanderij van Ter Brake toegewezen aan Prins Frederik, de tweede zoon van ko
ning Willem U 9 Na diens dood in 1881 vervielen de goederen aan het Rijk, waarna de
hofin Alphen in 1887 aan een particulier werd verkocht.

Samengevat zien we dat de heer van Breda, nadat hij vermoedelijk in het midden
van de 12de eeuw de commanderij van Ter Brake had gesticht en gedoteerd met grond
en gerechtsheerlijke rechten, zich vervolgens in de loop van vijf eeuwen weer meester
maakte van de rechten en goederen van de commanderij in Alphen. Door de verzwak
king van de positie van de Tempeliers en de versterking van die van de heer, maakte de
laatste zich al in de loop van 13de eeuw meester van een groter aandeel in de grondheer
lijkheid en in de lage rechtsmacht, hetgeen in 1312 werd vastgelegd op twee derde deel.
Nadat vervolgens deJohannieters nog gedurende ruim 160jaar beperkte rechten op de
grond en in de jurisdictie hadden uitgeoefend, werden deze in 1473 afgekocht door de
heer van Breda. In 1616 tenslotte werden ook de goederen en inkomsten van de com
manderij aan hem verkocht.

8. Conclusies: de ontwikkeling van het nederzettingspatroOl1van Alphen in de vroege en volle
middeleeuwen

Tot slot wil ik de conclusies van dit onderzoek naar de· veranderingen in de bezits
verhoudingen te Alphen tussen circa 1150 en 1300 formuleren in het perspectiefvan de
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ontwikkeling van het nederzettingspatroon.80 Vermoedelijk lag de kern van de villa A/
Jeim, waarin de in 709 aan Willibrord geschonken goederen lagen, op de hogere delen
van het dekzandgebied dat zich ten oosten van de Leij uitstrekt, dat wil zeggen in de na
bijheid van de huidige dorpskern (zie ill. 33).81 Op 250 meter ten westen van de kerk
werd in 1950-1951 een Merovingisch grafveld gedeeltelijk opgegraven. Hieruit blijkt
dat de bewoning in Alphen aanving omstreeks het midden van de 6de eeuw. 82 Het is
aannemelijk dat het 8ste-eeuwse domein zich heeft ontwikkeld uit deze vroeg-Mero
vingische kolonisatie. 83 Hierop zal door de grondheer, de abdij van Echternach, spoe
dig een kerk zijn gebouwd die tot het einde van de 18de eeuw een eigenkerk van de abdij
bleef. We zijn namelijk van mening dat Alphen beschouwd moet worden als een pri
mair parochiecentrum.84 Dit is een verzameling van nederzettingen waarvan de bewo
ners voor bepaalde delen van de geloofspraktijk naar de zelfde kerk gingen. De parochie
betreft in eerste instantie een indeling van mensen en pas in tweede instantie een nauw
keurig omschreven territorium. Het mettertijd toenemende belang van de tienden
maakte namelijk een exacte gebiedsomschrijving noodzakelijk. De parochie of, met an
dere woorden, het religieuze ressort van de kerk van Alphen strekte zich uit tot Diessen
(tot in de 13de eeuw), Chaam (tot 1462-1463) en Riel (tot 1519-1520).85 Wij beperken
ons hier tot de nederzettingsgeschiedenis van de centrale nederzetting met directe om
geving, grosso modo het huidige Alphen.

Wanneer de kerken in primaire parochiecentra zijn opgericht is niet bekend. Uit de
8ste eeuw zijn slechts enkele kerken in Texandrië bekend. Ook de Alphense kerk dateert
vermoedelijk van deze periode, gezien het bezit in Alphen van de abdij vanEchternach,
wier stichter Willibrord betrokken was bij de oprichting van kerken in Waalre, Ruimel
en Bakel. De kerk van Alphen bezat in de late middeleeuwen de eerste rang, namelijk die
van ecclesia integra, hetgeen mede duidt op een hoge ouderdom. 86 Zij stond vrijwel zeker
nabij het beheerscentrum van het domein of fungeerde zelf als zodanig en vormde dus
het belangrijkste bezit van de abdij in Alphen. De kerk was niet alleen het religieuze,
maar ook het economische en sociaal-politieke middelpunt van het domein. Dit om
vatte wellicht het oudste akkerland van Alphen ten noorden en ten zuiden van de kerk
(zie iU. 33).87 In tegenstelling tot wat tot voor kort werd gedacht over de ligging van pa
rochiekerken in Noord- Brabant, werden deze niet gebouwd op een centrale plek tus
sen de gehuchten, maar geeft deze situering veeleer een indicatie omtrent de lokatie van
de vroegmiddeleeuwse centrale nederzetting in de parochie. Ook in Alphen mogen we
de plaats van de huidige kerk in deze zin interpreteren. De nabijheid tot het opgegraven
Merovingische grafveld is hiermee in overeenstemming. Ook al werd bij opgravingen
in 1953 ter plaatse van de huidige kerk geen enkel spoor van een houten of tufstenen
voorganger gevonden en dateerden de oudste sporen van een kerk op deze plaats van de
14de ofhet begin van de 15de eeuw, toch meen ik dat de vroegmiddeleeuwse kerk en
bijbehorende nederzetting op deze plek lagen. 88

Hoe divers de ontwikkelingen op lokaal niveau ten aanzien van de centrale neder
zetting ná 1000 ook zijn geweest - deze kan verplaatst zijn ofzelfs geheel verdwenen -,
desondanks is de kerk een telkens terugkerend element en een goed uitgangspunt bij de
studie van de ontwikkeling van het nederzettingspatroon. Theuws heeft getracht deze
ontwikkelingen in een model onder te brengen.89 Ook in Alphen vormt de kerk het ex
ponent van de veranderingen in de hele nederzetting.9o De theorie gaat uit van de voor-
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33_ De ontwikkeling van het nederzettingspatroon in Alphen, 6de-13de eeuw, geprojecteerd op een schets
van de militair- topografische kaart van 1845 (gearceerd: het cultuurareaal in 1845);

• Grafveld (6de-7de eeuw);
• Primaire nederzetting: centrum van het vroegmiddeleeuwse domein (curlis en kerk; 8ste eeuw

circa 1200);
o Mogelijke afhankelijke nederzettingen;

II ... Oudste ontginningshoeve: de hof Ter Brake (l1de of 12de eeuw); mogelijk vanaf circa 1150
centrum van het bezitscomplex vande commanderij van de Tempeliers;

L, Mede van Ter Brake afhankelijke nederzetting;

III • Tweede ontginningshoeve: de Nieuwlandse Hoef (12de eeuw); vanaf 1204 centrum van het
bezitskomplex van de abdij van Tongerlo;

o Afhankelijke ontginningshoeve: de hoeve Leeuwerkeneik;
Van de Nieuwlandse Hoefafhankelijke nederzettingen;
L Kerkakker; 2. Kwaalburgsche Akker; 3. Goedentijd; 4. Boslust.

onderstelling dat sociaal-politieke redenen ten grondslag lagen aan het al dan niet ver
plaatsen van de centrale nederzetting, al of niet met inbegrip van de kerk. Zolang er
geen noem.enswaardige veranderingen optraden in de sociaal-politieke en economi
sche verhoudingen - bijvoorbeeld door een continue aanwezigheid van een zelfde
grondheer - bleven ook de plaats van de kerk en de functie van de centrale nederzetting
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ongewijzigd. Met andere woorden: zolang de abdij van Echternach zich als belangrijk
ste grondheer in Alphen wist te handhaven, behield de centrale nederzetting haar func
tie als religieus, economisch en sociaal-politiek middelpunt van het nederzettingsge
bied. Dit lijkt in Alphen het geval te zijn geweest tot het midden van de 12de eeuw, na
melijk zolang de abdij van Echternach een geregelde exploitatie van haar domein kon
waarborgen en de centrale nederzetting met haar belangrijkste element, de kerk, onder
controle had.

Over de ouderdom van de secundaire nederzettingen in de directe omgeving van
de centrale nederzetting Alphen is weinig met zekerheid te zeggen. Al in de Karolingi
sche tijd kan een nederzetting als Boshoven zijn ontstaan.91 Ook Kwaalburg kan nog
vóór hetjaar 1000 ontstaan zijn.92 Een aanwijzing hiervoor zie ik in het feit dat op Bos
hoven en Kwaalburg hoeven van de commanderij van Ter Brake lagen waarop de plicht
tot het verrichten van diensten rustte, hetgeen ik hiervoor als een relict van de oude do
maniale organisatie heb geïnterpreteerd. Ter Over en Oosterwijk zijn twee nederzettin
gen met 'onvolledige opstrek'. Zij worden gekenmerkt door een aantal boerderijen
langs een weg, elk op een eigen kavelstrook die loodrecht op de weg staat. Vooral op de
zandgronden treft men relatiefkorte hoevestroken aan, een fenomeen dat ook wel on
volledige opstrek heet. 93 In navolging van Kroes, die dit type nederzettingen histo
risch-geografisch bestudeerde, kunnen we Ter Over en Oosterwijk dateren ná de stich
ting van de hofTer Brake in de tweede helft van de 12de eeuw.94 Op Ter Over gaan we
hierna nader in. Oosterwijk, gelegen ten oosten van de centrale nederzetting, werd, ge
zien de naam, misschien van hieruit ontgonnen (zie ill. 33).

In de loop van de 12de eeuw werd de positie van de abdij van Echternach als be
langrijkste grondheer aangetast. Vermoedelijk hebben lokale aanzienlijken, met voor
op de families Van Alphen en Decanus, die op het Echternachse goed een beheerstaak
uitoefenden, leiding gegeven aan ontginningen in de lager gelegen delen van Alphen.
Hier werden ontginningshoeven opgezet met sprekende namen als Ter Brake, Nieuw
landse Hoef en Lel/erken Brake (Leeuwerkeneik). Ook elders op de zandgronden van
Oost-Brabant valt in de llde en 12de eeuw een geleidelijke verplaatsing van de bewo
ning van de hoge n;ar de lage gronden waar te nemen. 95 De heer van Breda verwierf
door eigen aanspraken (onder meer op de woeste gronden) en misschien ook door zijn
relatie met de lokale vooraanstaande families rechten op deze Alphense ontginnings
goederen. De ontginningshoeve van Ter Brake werd mogelijk tussen 1144 en 1175
overgedragen aan de orde van de Tempeliers. Dit gebeurde waarschijnlijk op initiatief
en in ieder geval met tussenkomst van de heer van Breda. 96 Dat de abdij van Echternach
met deze overdracht expliciet instemde, is twijfelachtig, omdat deze niet in haar belang
was. De heer van Breda was hierbij des te meer gebaat, omdat hij als stichter van de
commanderij enige greep op de Tempeliers had. Bovendien werd zo tegemoet gekomen
aan de eisen des tijds, doordat oud, vervreemd kerkelijk (in casu Echternachs) goed weer
in kerkelijke handen werd teruggebracht. Door de ontwikkeling van deze buiten het
oude Echternachse domeinverband gelegen bezitscomplexen in handen van leken en
van de Tempeliers werd het voor de abdij van Echternach geleidelijk aan onmogelijk het
Alphense bezit profijtelijk uit te baten. Bovendien trokken de genoemde leken ook
rechten binnen het oude domein, zoals tienden en het kerkeland, naar zich toe, zodat het
oude abdijbezit niet alleen van buitenaf werd bedreigd maar ook van binnenuit werd
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uitgehold. Het domeincentrum verloor langzamerhand zijn functie en raakte in verval.
Dit was voor de abdij van Echternach waarschijnlijk reden om - wellicht omstreeks
1175 - nolens volens in te stemmen met ofte berusten in de overdracht van een groot deel
van haar hoeven èn haar recht op de tienden van het oude akkerland aan de Tempeliers.
In feite werden de domeingoederen geliquideerd. Zoals we wel vaker zien werden ook
hier de uit een oud domeinverband afkomstige bezittingen verbonden aan een ontgin
ningshoeve die ging fungeren als een nieuw uitbatingscentrum, namelijk de hof Ter
Brake. Ook zag de abdij geen kans meer een geregelde pastorale bediening in de paro
chie Alphen te waarborgen. De zielzorg werd vanaf1175 overgelaten aan de abt van de
Norbertijnenabdij van Tongerlo. Echternach bleefechter het eigendom van de kerk be
houden. Vanaf 1204 hebben de Tongerlose Norbertijnen met de hulp van de heer van
Breda eveneens een bezitscomplex opgebouwd, met als kern een ontginningshoeve ge
naamd de Nieuwlandse Hoef. Ook de abdij van Echternach droeg een hoeve over aan
Tongerlo, namelijk de hoeve Ten Zande op Kwaalburg, vermoedelijk een oude hoeve
afkomstig uit haar domein. Deze hoeve lag excentrisch ten opzichte van het exploitatie
centrum in de heide, de Nieuwlandse Hoef.

Deze machtsverschuivingen in Alphen tussen ongeveer 1150 en 1225 resulteerden
omstreeks 1300 in het volgende beeld. Het Echternachse bezitscomplex was vrijwel
volledig geliquideerd. De abdij had nog slechts recht op recognitiecijnzen uit de hoofd
hoeve van respectievelijk de Tempeliers en de Norbertijnen - alsmede op enkele cijnzen
uit verspreide goederen - maar was wel eigenaar van de kerk gebleven. Het was mis
schien geen slimme opzet, maar door haar hoeven en de oude tienden over te doen aan
de Tempeliers, haar recht op de zielzorg over te dragen aan de Norbertijnen, en het
eigendom van de kerk te behouden, creëerde de abdij van Echternach een situatie waar
in noch de Tempeliers, noch de Norbertijnen in staat waren binnen het nederzettings
gebied de overheersende rol te claimen. Hierbij dient opgemerkt dat ook de heer van
Breda het zijne heeft bijgedragen om te voorkomen dat met name de Tempeliers hun
positie in Alphen volledig konden ontplooien. In 1312 had hij in Alphen de situatie vol
ledig in de hand. Noch de Tempeliers noch de Norbertijnen waren in staat hun bezits
complex uit te bouwen tot het nieuwe centrum van de nederzetting, omdat geen van
beide orden de volledige macht had over de oude centrale nederzetting, in casu haar be
langrijkste bestanddeel, de kerk. Wèl bouwden ze allebei wellicht reeds in de 13de eeuw
bij hun hofeen kapel en woonde de pastoor van Alphen, steeds een Tongerlose Norber
tijn, nabij de Nieuwlandse Hoefop twintig minuten gaans van de kerk. Noch de hofTer
Brake c.a., noch de Nieuwlandse Hoefkon echter volledig de centrumfunctie van de
nederzetting bij de kerk overnemen. 97 Dit is vermoedelijk dan ook de reden dat in Al
phen de kerk niet is verplaatst, zoals vaak gebeurde in Brabantse dorpen waar de nieu
we grondhe~rwèl in staat was de kerk en de centrale nederzetting te monopoliseren.
Het economische zwaartepunt binnen de nederzetting verschoof ná 1200 waarschijn
lijk wèl naar de bezitscomplexen van de Tempeliers, later van de Johannieters, rond Ter
Brake en van de Norbertijnen rond de Nieuwlandse Hoef.

Deze ontwikkelingen bleven niet zonder gevolgen voor de omvang en het patroon
van de Alphense nederzettingen. Zolang de nederzetting nabij de kerk in handen bleef
van de belangrijkste oude grondheer, de abdij van Echternaeh, en een centrale functie
bezat, zal ook haar omvang min of meer gelijkgebleven zijn. Maar vermoedelijk is de
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nederzetting bij de kerk ná 1200 in omvang afgenomen of zelfs, op de kerk na, geheel
verdwenen. Hiervan zijn in Noord-Brabant verscheidene voorbeelden bekend. Zo
hield te Dommelen de bewoning in de nederzetting bij de kerk omstreeks 1250 op.98
Het is ook mogelijk dat te Alphen de oude centrale nederzetting ongeveer even groot is
gebleven, terwijl de kleine bevolkingsgroei in de late middeleeuwen en vroege nieuwe
tijd vooral werd opgevangen door de bouw van nieuwe huizen in de 'secundaire' neder
zettingen, de gehuchten. Het is dus niet ondenkbaar dat de kerk van Alphen, net als zo
veel kerken in Zuidoost-Brabant, eeuwenlang enigszins ofgeheel geïsoleerd tussen de
gehuchten heeft gelegen. Pas in de 18de en 19de eeuw zou de oude centrale nederzetting
dan weer wat meer bewoning hebben aangetrokken doordat zich hier een aantal ver
zorgende functies concentreerden. Maar nog in het midden van de vorige eeuw was de
nederzetting rond de kerk beperkt van omvang.99 In 1830 stonden er van de 287 huizen
in Alphen 66, dat is bijna een kwart, in de kom van het dorp. 100

Een mogelijke parallel hiervoor vinden we te Princenhage, waarvan het nederzet
tingspatroon door Leenders werd bestudeerd. 101 Ook hier stond de kerk - die in 1233
voor het eerst wordt vermeld - eeuwenlang 'alleen' in de akkers, mogelijk als gevolg
van vergelijkbare ontwikkelingen als in Alphen. Volgens Leenders ontstond een nieu
we nederzetting hier pas tegen het einde van de 15de eeuw. In 1620 stond van alle hui
zen van Princenhage maar 9,1 % (26 huizen) bij de kerk. In 1750-1751 was het aantal
huizen in deze plaats meer dan verdubbeld, maar rond de kerk - vooral door wo
ningsplitsing - zelfs vervijfvoudigd tot 139, zodat toen bijna een kwart (23,4 %) van alle
huizen in deze wijk stond. Ook in 1811 en 1832 was het aandeel van de huizen bij de
kerk op het totaal een vijfde tot een kwart (151 in 1811 en 196 in 1832). De nederzetting
bij de kerk werd hier dus pas tussen 1620 en 1750 een echt centrum van het dorp, ver
moedelijk doordat zich hier ambachtslieden, 'middenstanders' en dorpsambtenaren
vestigden. Dit leidde tot een stijging van het aantal inwoners en een verdichting van de
bebouwing.

Nu ons de dissertatie van J. Kroes, waarin een hoofdstuk wordt gewijd aan Ter
Over, ter beschikking staat, wil ik enkele van zijn conclusies samenvatten en verbinden
met mijn resultaten. 102 Bij de occupatie van Ter Over hebben volgens Kroes de heer van
Breda en de eigenaren van de hofTer Brake een invloedrijke rol gespeeld: hij spreekt van
een geleide kolonisatie. Op basis van hun gedeelde rechten op de woeste gronden ver
kregen zij aan de westzijde van de Teroverse straat - het oudste deel van het gehucht
ieder zes van de in totaal twaalf cijnsplichtige hofsteden (zie ill. 34). Kroes geeft hier
voor een datering tussen 1150 en 1350. 103 Langs historisch-geografische weg verkrij
gen we zo een extra argument voor mijn stelling dat vóór 1312 de heer van Breda en de
Tempeliers van Ter Brake ieder recht hadden op de helft van de woeste gronden, welke
verhouding bij de regeling van 1312 werd bijgesteld ten koste van de Tempeliers tot 2:1.
De oudste fase van Terover moet dan ook vóór 1312 tot stand zijn gebracht. Op grond
van gegevens uit 1544 en 1616 berekent Kroes dat de verhouding van het cijnsland van
respectievelijk de heer van Breda en de eigenaars van Ter Brake toen inderdaad twee
derde - één derde was. De regeling van 1312 is dus metterdaad toegepast.

Het nederzettingspatroon van Alphen bestond in de 13de eeuw vermoedelijk uit
de volgende, chronologisch opeenvolgende nederzettingen. Allereerst was er de cen
trale nederzetting met kerk en curtis die samen vanafde 8ste eeuw tot in de 12de eeuw de
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< Knik in doorgaande verkaveling

1. Oude Aanstede 4. lyndheining
2. Bergheining 5. Mortel
3. Flaesch (-akker) 6. Melte

34. Reconstructie van de oorspronkelijke veertien hoevestroken op het gehucht Ter Over, gelegen ten wes
ten van de Heren- of Teroverse straat, geprojecteerd op de kadasterkaart van 1830. Op deze hoeve
stroken stonden twaalfhoeven waarvan de heer van Breda en de hofTer Brake er ieder zes bezaten. Deze
geleide vestiging vond waarschijnlijk plaats tussen circa 1150 en 1312 (uit: Kroes, Onvolledige opstrek,
106).
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kern vormden van het domein van de abdij van Echternach. Dit bestond vooral uit ak
kerland dat vanuit de afhankelijke hoeven werd bewerkt. We vermoeden dat het do
meinland zich als een lange, smalle strook uitstrekte van Boshoven, over Kwaalburg tot
Oosterwijk, met inbegrip van het akkerland met de namen Kerkakker, Kwaalburgsche
Akker en Goedentijd, waarvan ook de abdijen van Munsterbilzen en Thorn cijnzen hie
ven (zie appendix 2). De omschrijving van de tienden zoals die in 1422 door deJohan
nieters werden geïnd, zou wel eens een globale afbakening van dit domein kunnen ge
ven (zie deel I bijlage 1). Deze centrale nederzetting verloor in de 12de eeuw weliswaar
haar primaire economische rol, maar het feit dat de hier gelegen kerk in handen bleef
van de oude grondheer, verhinderde dat een andere nederzetting haar centrale functie
kon overnemen.

De oude, moeilijk dateerbare secundaire nederzettingen Boshoven en Kwaalburg
vormden het tweede element in het nederzettingspatroon. In de 12de eeuw tenslotte
ontwikkelden zich twee ontginningshoeven die potentieel hadden kunnen uitgroeien
tot het nieuwe sociaal-politieke centrum in Alphen. In de eerste plaats ontstond - mis
schien al in de 11de eeuw - de hofTer Brake als centrum van een ontginningsgoed ten
zuidwesten van het oude domein. Vóór 1200 werden onderdelen van het gedesinte
greerde domein aan deze hofverbonden en werd ook het oude hofgerecht naar Ter Bra
ke overgebracht. Ten zuidwesten van de hofontwikkelde zich zoals gezegd het gehucht
Ter Over vanuit een door de heer van Breda en de Tempeliers van Ter Brake geleide ves
tiging van twaalf en mogelijk veertien occupanten op evenveel min of meer uniforme
hoevestroken aan de westzijde van de Teroverse straat, wellicht tussen circa 1150 en
1312. 104 Het gehucht Oosterwijk ontstond op een vergelijkbare, maar historisch min
der goed traceerbare wijze. De tweede ontginningshoeve was de mogelijk laat-12de
eeuwse Nieuwlandse Hoef, die te midden van onontgOlmen land lag. De hoeve Leeu
werkeneik was van deze hoeve afhankelijk. In dit gebied had de abdij van Tongerlo een
bepalende invloed op het occupatiepatroon. 105 Als afhankelijke gehuchten, namelijk
gelegen binnen het Tongerlose bezitscomplex, ontwikkelden zich hier later het Loon
eind en Boslust. Zowel de Norbertijnen als de Tempeliers (en later deJohannieters) heb
ben hun bezitscomplex door ontginning nog uitgebreid.

Ook voor Alphen geldt dat de grootschalige ontginningen van de 12de eeuw het
nederzettingspatroon van het oude Echternachse domein grondig hebben gewijzigd en
leidden tot diepgaande economische, sociale en politieke veranderingen op lokaal ni
veau. De 13de eeuw was er één van consolidatie van verworven goederen en rechten,
maar ook één van voortdurende machtsstrijd tussen de nieuwe rechthebbenden. Hier
uit kwam de heer van Breda als sterkste tevoorschijn. Na anderhalve eeuw van desinte
gratie van het oude Echternachse domein, van opbouwen consolidatie van de bezits
complexen van Tempeliers en Norbertijnen, volgde tenslotte in de 14de eeuw de inte
gratie van Alphen in de heerlijkheid Breda.

Nijmegen, april 1987-januari 1992
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APPENDIX 1: Onechte en echte heren en vrouwen van Alphen.

Er worden in de literatuur nogal wat personen genoemd die op enigerlei wijze als 'heren' of
'vrouwen' met Alphen in verband worden gebracht. Volgens Van Goor zou in 1229 Gillis van Breda
als heer van Alphen vermeld worden. 106 Ook elders noemt hij hem 'Heer van Alphen'. Deze Egidius
van Breda (circa 1183-1243/1246), een jongere broer van heer Godfried UI van Breda (1216-1227),
trad tussen 1227 en 1235 (of nog langer) op als voogd over diens minderjarige zonen Hendrik UI
(1227-1234) en Godfried IV (1235-1246) van Breda (zie bijlage 5).107 Als zodanig komt hij in nogal
wat oorkonden voor, onder meer in oorkonden uit 1229-1230, maar hierin wordt hij niet als heer van
Alphen aangeduid. lOS Van Goor baseerde zich wellicht op Le Roy, die in zijn NotWa uit 1678 onder het
jaar 1229 onder meer vermeldt dat Gillis van Breda by Olivire Vrouw van Aljheim verweekt (had) Willem
jongh overleden, en Injestrude (al. !fentrude) (...) en verder nog het in de genoemde oorkonden van
1229-1230 geregelde conflict aanhaalt. 109 Boeren plaatst de oorsprong van dit volgens hem onjuiste
gegeven bij Butkens, maar zijn verwijzingen zijn onjuist, behalve die naar Le Roy. 110 Een bewijs voor
het bovengenoemde huwelijk met een vrouwe van Alphen is niet voorhanden, zodat we hierbij een
vraagteken moeten zetten, ook al zou het misschien passen in de in paragraaf5 opgestelde hypothese
over de samenwerking tussen de lokale elite (de 'heren' van Alphen) en de heer van Breda.

Evenmin wordt ergens het feit gestaafd dat Egidius van Breda de vader zou zijn van Ysentrudis
van Alphen, zoals haar naam werkelijk luidde.ll! Juten uitte zijn twijfel hieraan in zijn studie van de
Bredase opvolgingsregeling van 1287, waarbij, na het uitsterven van de Van Schoten's, een zoon van
Ysentrudis een deel van de heerlijkheid Breda zou hebben verworven op grond van zijn afstamming
van Egidius vanBreda. Welnu, deze opvolging gold niet de zoon van Ysentrudis, noch was zij de doch
ter van Egidius, die evenmin ooit heer van Alphen is geweest. ll2 Ysentrudis was de echtgenote van
Godfried van Wezemaal (1246-1272/1274).113 Hij was de tweede zoon van Arnoud H, heer van Weze
maal (circa 1219- 1264).114 Na diens overlijden en het intreden van zijn broer Amoud UI in de orde der
Tempeliers in 1269-1270, volgde Godfried hem op als heer van Wezemaal en maarschalk van BrabaI1t.
Hij overleed vóór mei 1274. Ysentrudis wordt tussen 1265 en 1281 in een achttal oorkonden ver
meld. 115 Van drie van deze oorkonden kennen we het zegel van Ysentrudis. Aan de oorkonde van 1265
hing volgens Butkens, die het sindsdien verloren gegane origineel gebruikte, een zegel met het rand
schrift: S. ISENTRUDIS DE ALPHENA. In 1272 en in 1275 luidt de legende respectievelijk: S' YSENTR..
en: S. YSENTRUDIS DE ALPHENA116 Hieraan dankt zij in de historische literatuur de naam Van
Alphen. Het is niet duidelijk waar we haar moeten plaatsen. Van Ermen rekent haar tot de familie Van
Alphen, zonder echter deze plaats te lokaliseren. 117 Was zij een nakomelinge van Winricus van Alphen
die in 1212 en 1215 wordt genoemd? Dan was haar familie wel zeer in status gestegen, want de Van
Wezemaals behoorden tot de meest aanzienlijke adellijke families van Brabant. Dat zij werkelijk heer
lijke ofandere rechten bezat in Alphen is onwaarschijnlijk. Ze noemde zich nooit vrouwe van Alphen
maar altijd domina de Wesemale en komt ook niet voor in oorkonden in verband met deze plaats.

Misschien maakte haar oudste zoon Amoud IV voordat'hij zijn vader Godfried opvolgde ook ge
bruik van zijn moeders naam. In 1270 namelijk is een 'Arnoldus de Alfen' één van de personen die een
tweetal oorveden beoorkonden tussen twee lieden, die hun bloedverwanten worden genoemd, en de
stad Keulen. liS De afkomst van de medeoorkonders (Van Buren, Van Heeswijk, van Rukven (bij
Heeswijk), Van Drongelen) doet echter eerder vermoeden dat het hier gaat om het Gelderse Alphen
aan de Maas. Het is ook mogelijk dat deze Arnoud inderdaad de zoon was van Godfried van Wezemaal
en Ysentrudis en dat zij juist afkomstig was uit Alphen aan de Maas. Dan zou zij lid zijn geweest van
een Gelderse adelsfamilie. We weten het niet: over de herkomst van Ysentrudis van Alphen en de bete
kenis van haar achternaam tasten we in het duister.

Eenjongere broer van haar echtgenoot Godfried, namelijk Gerard van Wezemaal, werd in 1287
de eerste heer van Bergen op Zoom, dat toen werd afgescheiden van de heerlijkheid Breda. Hun beider
moeder Beatrix, echtgenote van Arnoud II van Wezemaal, was namelijk een dochter van heer Godfried
II van Breda (1187/1192-1216). Een zoon van een oudere dochter, Sophia van Breda, namelijk Raso X
van Gavere, heer van Liedekerke, verwierfin 1287 de heerlijkheid Breda zonder Bergen op Zoom. 119
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APPENDIX 2: Rechten van de abdijen van Munstel'bilzen en Thom in Alphen

Op 31 oktober 1422 verkochten de abdis en de decanes van het klooster Munsterbilzen nabij Ton
geren (B.) aan broeder Heinric de Bye namens de orde derJohannieters ten behoeve van de comman
derij van Ter Brake de erfcijns die zij erfelike ende alle jair te hiffen plaghen in der prochiën van Alphen op sente
Lambrechs dach, omdat de cijns zo verregheleghen was ende hij ons iairlijx meer coste te vergaderen dan hij weert
was. 120 De betreffende cijnzen werden in een eigentijdse toevoeging aan het goederenregister van de
Johannieters uit 1422 toegevoegd (zie bijlage 6).121 Het gaat om achttien cijnzen met bedragen van één
tot en met tien deniers, te betalen op Sint-Lambertusdag (17 september) en vooral geheven van lande
rijen te Kwaalburg en vander Kerkenlande. 122 Opvallend is hier het terugkeren onder de cijnsbetalers
van de bezitters van de in paragraaf4 besproken hoeven van deJohannieters met hoge erfcijns, erfpacht
enJoferfdienst. Ook werden enkele cijnzen geheven op percelen waaruit ook de abdij van Echternach
in 1573/1579 cijns inde ofdie vlakbij Echternachse cijnsgoederen moeten liggen (zie bijlage 3). Blijk
baar lagen de meeste cijnsgoederen in de Kerkakkers, het land ten zuiden van de kerk en ten noorden
van het gehucht Kwaalburg (zie ill. 30 nr 6).

De abdij van Munsterbilzen werd al in de tweede helft van de 7de eeuw gesticht en behoort hier
mee met Aldeneik, Susteren en Sint-Odiliënberg tot het viertal oude kloosterstichtingen in het Maas
dal. 123 Sinds de 9de eeuw was de abdij gewijd aan Sint Amor. Aan het einde van de 12de eeuw werd
het Benedictijnenklooster omgezet in een kapittel voor vrouwen en mannen. Net als in het geval van
het kapittel van Aldeneik hebben we nauwelijks gegevens om de geschiedenis van deze abdij tussen de
10de en de 13de eeuw te reconstrueren. Met name is het onmogelijk een idee te krijgen van de omvang
van het kloosterdomein van Munsterbilzen vóór de 12de eeuw. De historiografie heeft zich tot nu toe
dan ook toegelegd op de eerste en laatste eeuwen van de abdij. 124

Het is volstrekt onduidelijk hoe Munsterbilzen in het bezit is gekomen van cijnsgoederen in Al
phen. De enige lijnen die mogelijk getrokken kunnen worden lopen naar de graafvan Loon en de bis
schop van Luik. De eerste verwierf ná 1040 en vóór 1158 de voogdij over de abdij van Munsterbil
zen. 125 Niettemin oefende de abdis in vier plaatsen, waaronder Munsterbilzen, de hoge en lage juris
dictie uit, zodat deze plaats een kerkelijke enclave vormde binnen het graafschap Loon. 126 Op deze on
afhankelijke positie wijst ook het feit dat de abdis in de 11de eeuw het muntrecht uitoefende. 127

Vermoedelijk is de abdij dan ook nooit een eigenklooster van de bisschop van Luik geworden, zoals
het kapittel van Aldeneik en de abdij van Thorn. Desondanks claimde de bisschop de soevereiniteit
over de abdij, hetgeen in de 18de eeuw leidde tot de slepende affaire de Munsterbilsen. Dit was een con
flict tussen opeenvolgende abdissen en prinsbisschoppen van Luik om het recht van de abdis de titel
van prinses te voeren en boven het wapenschild de kromstafen het zwaard. 128 De bisschop van Luik
verbood de abdis titel en wapen te hanteren omdat, zoals het in 1709 werd geformuleerd, la souveraineté
desdits lieux appartienne et ait appartenll notoirement à l'église, et aux évêques etprinces de Liège, et comtes de Looz,
que sont et ont toujours été en possession d'y exercer tous actes de souveraineté (...).129 De kwestie was dus niet of
de abdij bisschoppelijk bezit was, maar ofde graven van Loon de soevereiniteit over de abdij hadden
bezeten. Aangezien de bisschop van Luik sinds 1040 de suzereiniteit over Loon bezat en het graafschap
in 1366 bij het prinsbisdom werd ingelijfd, zou deze soevereiniteit over de abdij ook aan de bisschop
zijn gekomen. 130 Volgens de abdis waren de graven van Loon slechts voogd geweest. De bisschop van
Luik heeft de strijd nooit kunnen winnen: al erkende de abdis in 1773 de territoriale soevereiniteit van
de bisschop, de heerlijkheden bleven 'vrije allodiale erflenen'. 131

De voorzichtige conclusie dat de abdij van Munsterbilzen nooit een Luiks eigenklooster is ge
weest en ook geen Loons bezit (want dan was het uiteindelijk ook weer Luiks), betekent dat we de ver
werving van cijnzen te Alphen niet direct kunnen herleiden tot de bisschop van Luik ofde graaf van
Loon. Tàch is er reden om in dezen de invloed van de bisschop te vermoeden: de betaaldag van de
Munsterbilzense cijnzen in Alphen was immers Sint Lambertus, de patroon van de bisschoppelijke
kerk. Een andere aanwijzing voor dit vermoeden zie ik in het feit dat ook de abdij van Thorn, minstens
tot 1155 een Luiks eigenklooster, cijnzen hiefin Alphen, waarover hîerna. 132 Een andere mogelijkheid
is dat de dos ecclesie, de fundatie van de kerk, die Winricus van Alphen in 1215 (gedeeltelijk) in erfpacht
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kreeg van de abt van Tongerlo, iets te maken heeft met het 'Kerkland', waarin zoveel cijnsgoederen van
Munsterbilzenlagen. Is de dos ecclesie op één ofandere manier aan deze abdij gekomen? Dit is onwaar
schijnlijk, want de dos kwam rechtens toe aan de abdij van Tongerlo, die met haar goed georganiseerde
administratie nooit zou hebben toegelaten dat dit land andermaal werd vervreemd. Zodat we toch
weer uitkomen bij de bisschop van Luik als schakel tussen achttien cijnzen in Alphen en de abdij van
Munsterbilzen, hetgeen zou pleiten voor een grote ouderdom ervan.

Zoals gezegd hiefook de abdij van Thorn cijnzen in Alphen. Dit blijkt uit een van 1691 daterend
cijnsboek dat tot 1810 is bijgehouden. 133 Het gaat om een negentiental cijnzen in Alphen en Chaam,
waarvan de meeste geheven werden van land gelegen ten noorden van de Alphense kerk, tussen Het
Zand en de Gilzerweg. Deze smalle strook akkerland wordt van zuid naar noord ook wel aangeduid
met de namen: Lange Vooren, Rijtheyninghe, Goedentijd en De Krabben (zie ill. 30 nrs 3, 7 en8). Een
aantal hiervan komt ook voor in de omschrijvingen van de cijnzen. Vermoedelijk gaat het hier om zeer
oud akkerland. De commanderij van Ter Brake inde hiervan later de tienden, die mogelijk te beschou
wen zijn als de tienden van het oude, vroegrniddeleeuwse domeingoed. Daarnaast waren een drietal
cijnsgoederen van Thorn gelegen in Chaam, hetgeen geen verbazing wekt omdat de abdis van Thorn
blijkens oorkonden hier reeds in 1236 en 1238 bezittingen had. 134 De cijnzen moesten betaald worden
op de dach nae sinte Denys dach binnen Barel, dus te BaarIe op de dag na 9 oktober. 13S Ook dit Thornse
bezit aan cijnsgoederen in Alphen kan zeer oud zijn. Ook hier is het slechts mogelijk te gissen naar de
herkomst ervan. Gaat het terug op het oude stichtingsgoed van de abdij van Thorn, afkomstig van
graaf Ansfried en zijn echtgenote Hereswint, op de bisschop van Luik ofheeft de heer van Breda het
aan Thorn geschonken, aangezien hij op en nabij goederen van deze abdij heerlijke rechten uitoe
fende?136

Het is ook opvallend dat volgens de goederenbeschrijving van de commanderij van Ter Brake uit
1422 zij nogal al wat goederen bezat die gelegen waren in juist die plaatsen waar ook de abdij van
Thorn gegoed was. Zo hieven deJohannieters erfpachten in BaarIe, Goirle, MeerIe en Gilze (en verder
nog te Tilburg) alsmede cijnzen in Meerle, BaarIe, Etten, Ginneken, Bavel, Gilze, Weelde en Goirle (en
te Tilburg, Haaren en Belveren (Balvoort) onder Haaren). 137 Dit ondersteunt de hypothese dat de
commanderij haar stichting aan de heer van Breda te danken heeft. Als voogd van de abdij van Thorn
heeft hij zich immers op grote schaal Thornse goederen toegeëigend. 13S Ongetwijfeld zijn de rechten
in 'Thornse' plaatsen via hem in handen van de Tempeliers en later van deJohannieters gekomen.

AANTEKENINGEN

* Vervolg opJaarboek varl de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda 'De Oraryeboom' 43
(1990) 77-111
Corrigenda bij deel I: het in noot 17, 38 en 39 genoemde cartularium A ofLiber privilegioYllm van de abdij
van Tongerlo bevindt zich in het abdijarchiefonder inventarisnummer AKI' sectie Inri (met dank aan dr
L.c. Van Dyck O. Praem., archivaris van de abdij).

I Dit wasjuist in de fase waarin volgens Lamy aan de abdij maar weinig schenkingen werden gedaan, name
lijk tussen circa 1180 en 1223 (Lamy, L'abbaye de Tcmgerloo, 127; zie ook 138, 144, 188 en 218; Erens, Alphen,
176-84; Theuws, 'Middeleeuwse parochiecentra', 198).
Erens, OAT, nr 51: (...) allodium nostrum in Alfel11 wm om/i; quo nos possederamus (... ); zie ook Erens, OAT, nr
334 d.d.13üljuni 13 (vidimus van hertogjan II). Op de in origineel bewaarde oorkonde is niets aan te mer
ken qua inhoud en diplomatische formules. Niettemin vertoont zij archaïsch aandoende paleografische
vormen. Het stuk lijkt helemaal niet op uit dezelfde periode bekende oorkonden van de heer van Breda.
Het sluit aan bij de 12de-eeuwse diplomatiek en is dus ofwel geschreven door een zeer oude scribent ofhet
is een nabootsing (mededeling van mw drs G. Van Synghel).

3 Erens, Alphen, I 82. Deze identificatie is een slag in de lucht. Hierna zal ik een andere voorstellen.
4 Erens, OAT, nr 54: (...) mansui/'/ unum apudAlphen, (... ); zie ook paragraaf3.
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W.J.C Binck, Omzwervingen in de Alphemclu praehistorie Cs-Hertogenbosch, 1945) 41 over Leeuwerken
eik: "Mij dunkt: het is de hoeve van 1205 door Echternach geschonken"; Erens, Alphen, 180-82. Ook dit
is mijns inziens een ongefundeerd vermoeden.

6 Erens, OAT, nr 66 d.d.1213 mei 11: (...) curias de Ewen (onder Broechem, B.) et nove terre de Alphen cum perti
nentiis suis, (...).
Curia ofcurtis is de kenmerkende aanduiding voor een exploitatiecentrum van Norbertijnen: G. Despy,
'Les richesses de la terre: Cîteaux et Prémontré devam l'économie de proflt aux XlIIe et XIIle siècles', Pro
blèlnes d'Histoire du Christianisme 5 (1974-1975) 58-80, 59; idem, 'L'exploitation des curtes en Brabant du
Xle siècle aux environs de 1300', in: W. Janssen & D. Lohnnann, eds, Villa-curtis-grangia. Économie rurale
entre Loire en Rhin de l'époquegallo-rornaine au XIIe-XlIIe siècle (München, 1983) ( = Beihefte der Francia 11)
185-204, 198 noot 66; D. Lohrmann, 'Die Wirtschaftshöfe der Prämonstatenser im hohen und späten
Mittelalter', in: H. Patze, ed., Die Gnmdherrschaft im späten Mittelalter (Sigmaringen, 1983) (= Vorträge
und Forschungen 27) 205-240, 213. In Brabant werd later in het woordgebruik meestal geen onderscheid
gemaakt tussen een hoeve en een hof(in de zin van uitbatingscentrum), vandaar dat de Tongerlose hofin
Alphen niet Nieuwlandse Hofmaar Nieuwlandse Hoefwerd genoemd.

8 Binck, Omzwervingen, 44; Erens, Alphen, I 81; maar ook G.CA. Juten, 'Onjuiste voorlichting', Taxandria
48 (1941) 153-158, 155 deelde deze mening.

9 Erens, OAT, nr 71: (... ) mal15um unum in villa de Alphein libenlm ab onmi exactione et peticione (...).
10 F.F.X. Cerutti, 'Dejaarbede in de heerlijkheid Breda',JbkDO 1 (1948) 46-69, 46 en 63.
11 Erens, OAT, nr 122; zie ook deel I noot 65 en 66.
12 ( ••• ) medietasfimdi in quo sita est dicta wrtis et terra arabilis alltequam afratribus de Tongrelo sartaretur (... ).
13 Erens, OAT, nr 111 d.d.1233 maart 5; Camps, ONB, nr 164 (fragment): (...) curtem de Alphem eum aliis pos-

sessiones quas habetis ibidem sub aI'lI1UO ce/HU ab ecclesia de Aeternaco, (...).
14 Zie deel I noot 68.
15 RANB CvB nr 379 d.d.1 oktober 1800; zie deel I noot 26.
16 Zie deel 1 noten 103-105 en hierna bijlage 3. De hier genoemde cijnsgoederen zijn een tot nu toe buiten

beschouwing gebleven restant van het Echternachse bezit in Alphen. Lokalisatie van de toponiemen kan
antwoord geven op de vraag ofhet hier gaat om in cijns uitgegeven woeste grond of0111 restanten van het
oude domein.

17 Erens, OAT, nr 228 d.d.1280juni 29: (... ) sexaginta bonuaria in silvis et miricis, si/a inter curiam de. 'ulende et sil
vam Templariorum et inter Riit et viam que ducit ad ecclesiam, sieut pali demonstrant ibidem, (...).

18 ( ... ) Predicta borla eciam et mansiorlarios, si aliqui in ipsis Inal15erint, ab omni exactiOlu et servitio perpetue libertati do
nannts. (...)

19 Ganshof & VerhuIst, 'Medieval Agrarian Society', 332; zie ook de laatste vermelding in 1244 vanfratres
wonend op de curtis van de priorij van Postel in Lierop (Camps, ONB, nr 201).

20 Erens, OAT, nr 289 d.d.1295 februari 26; nr 334 d.d.1301juni 13 (vidimus van hertogjan lI).
21 ( ... ) quadraginta et unum bOIlaria in miricis, sita inter bona que vocantur Stoght et Aesvort ex illa parte, Leverken Brake

persus orientern, et abhinc ad medium rivi, qui dicitur Rijt, proutpali ibidem positi demonstrant, (... ).
22 ( ... ) dicta bona et mansionarios, si qui in I])sis processu temporis sunt moraturi, ab omni exactione, peticione et servicio ab

solventes en perpetue libertati donantes.( ... )
23 ( ...) wrtem ipsorum de Niwenlanda cum bonis antiquis, in agris, paludibus, miricis, pascuis et orm'IÎbus pertinenciis, a

parte occidentali dicte wrtis, usque ad medium rivi versus buswm qui vocatur Lanmele, et apalo ibidem positoper dictum
rivum descendendo usque ad palum versus orientemjuxta Aesvort positum; (...).

24 ARA AND Vervolg nr 1311 f.2; Cerutti, MRB, nr 368 < 1>; Binck, Omzwervingen, 37; Erens, OAT, l1
13-14 noot 1.

25 Zie F. Smuldel's, 'De Aasvoortshoeve bij Riel', Brabants Heem 10 (1958) 76-77; C Buiks, 'Voorden in de
Baronie van Breda', Brabants Heem 41 (1989) 118-122, 120. De Aesvort is niet identiek mer de Aenvicxvoort
die genoemd wordt in de oorkonde van de uitgifte van de gemeynt van Tilburg en Goirle uit 1329 (DTh.
Enklaar, Gemeenegrondm in Noord-Brabant in de Middeleeuwen (Utrecht, 1941) (= Werken der Vereeniging
tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht derde reeks nr 9) nr 123 d.d.1329 seprember
1). Deze voorde lag een stuk zuidelijker, mogelijk nabij het huidige Ooijevaarsnest (kaart 2 nr 5; zieJ. van
Dijk, 'Erwicxvoirt en de grenzen der gemeynt van Tilburg en Goirle', Brabants Heem 9 (1957) 142-143;
idem, 'Aerwicxvoort (bij Alphen)', Brabants Heem 16 (1964) 110-111; F. Smuldel's, 'De Wenixvoort', Bra
bants Heem 10 (1958) 21-22).
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26 Erens, OAT, nr 394 d.d.1308juni 4; nr 400 d.d.1308 augustus 6 (vidimus van de schepenen van Breda).
27 ( ...) ab onmibus et singulis servitiorum, petitionum, angariarum et exactionum generibus, ac etiam gysta seu hospitum

quonllnque receptione, elemosinawm ibidem largitione, missanim in capella dicte curie celebratione et wrrus onusti pa
nibus in nostris predecessorum et successorum nostrorum expeditionibus concessione (...) absolvimus et quitamus, (...).
De term colonus oflaat heeft in Brabant in de late middeleeuwen de betekenis van tijdpachter, waarbij de
pachtvorm deelbouw ofhelftwinning was (H.P.H. Jansen, Landbouwpacht in Brabant in de veertimde en vijf
tiende eeuw (Assen, 1955) 40-41,84-87, 105).

28 ( ) censu hereditario ab ipsis religiosis debito et /1ostris justiciis nobis solummode semper salvis. (... )
29 ( ) buswm qui vocatur Stoght, inter bO/1a Templariorum et bona dictorum religiosorum predictis abbati et conventui al-

lodialiter contulimus, (...).
30 Erens, OAT, nr 628 d.d.1324januari 9: (...)sestien boenre luttelll1eeroch luttel men, in heidm, il'/goere ende venne,

gheleghentotAlfen, (...).lneen briefd.d. 6juli 1988 weesK.A.H.W. Leenders me op de mogelijkheid dat het
hier gaat om grond in het binnen de parochie Alphen liggende maar tot de Meierij van 's-Hertogenbosch
behorende Riel, waar de hertog het wildernisregaal uitoefende en daarom grond in cijns kon uitgeven.
Hij verloor dit recht voor deze streek met de stichting van de Tilburgse gemeynt in 1331.

31 Erens, OAT, nr 305 d.d.1298 februari; Camps, ONB, nr 567: (...)Alpheemcum suispertinentiis (...); eennieu-
we uitvaardiging dateert van maart 1298 (Erens, OAT, nr 307, zie ook bij Camps, ONB, nr 567).

32 Erens, OAT, nr 371 d.d.1306januari27.
33 Erens, OAT, nr 663 d.d.1327 januari 8.
34 Mededelingen d.d. 6juli 1988 en20januari 1991. Hiervoor geeft hij drie argumenten. In de eerste plaats is

er verder gèen verwervingsoorkonde voor de abdij hoeve te Chaam voorhanden, voorts ligt Catscoet te
Chaam neven der heeren goet van Tongerio (ARA AND Vervolg nr 1311 fA 7) en tenslotte betaalde de abdij
van Tongerlo cijns aan de heer van Breda voor goederen tot Caertschot te Chaam (RANB, Archieven van
de rentmeesters van prins Frederik en hun opvolgers, nr 82 (391).

35 Despy, 'Les richesses', 74, 76; zie voor de oudere opvatting bijvoorbeeldJ.F. Niermeyer, 'Het klooster
Berne en de ontginning van de oostelijke Meierij omstreeks 1200', in: Ceres en Clio. Zeven variaties op het
thema landbouwgeschiedenis (Wageningen, 1964) 113-128 (= Agronomisch-historische Bijdragen 6).

36 Zie Erens, Alphen, I 133-141; voor het eerst genoemd in een cijnslijst van Tongerlo uit 1362 (Cerutti,
MRB, nr 239).

37 Camps, ONB, nr 58 d.d.1155; nr 69 d.d. < 1173(?) >; nr 71 d.d.1179 maart 12; zie Maas, De nederzettings
geschiedenis van Bladel; Theuws, 'Middeleeuwse parochiecentra', 199; A.-J. Bijsterveld, 'De hof van
Lierop. De oudste bezittingen van de abdij van Floreffe en de priorij van Postel in Lierop en Asten,
1155-1306', in: T Maas, red., Lierop 'n beeld van eert dorp (Lierop, 1989) 17-26.

38 Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de goederen van de abdijen van Nijvel en van Thorn in respectieve
lijkBergen op Zoom en te Gilze en BaarIe c.a., waarop hij als voogd optrad.

39 Cerutti, MRB, nrs 8 en 9 d.d. [c.1198]. Deze oorkonden verdienen een geheel nieuwe inhoudelijke analyse
aangezien geen van de auteurs die er tot nu toe over hebben geschreven mijns inziens de kern van de zaak
heeft geraakt. Het voert echter te ver hier nader op deze oorkonden in te gaan.

4(1 Al in 1292 werd het Bredase Oosterhout als een aparte heerlijkheid bezeten door een jongere zoon van
heer Raso I van Breda, namelijk Gerard van Liedekerke. Van hem ging de heerlijkheid Oosterhout vóór
1300 over op zijn broer Raso Il, zodat deze toen weer één geheel vormde met de heerlijkheid Breda (Ce
rutti, MRB, LII-LIIl).

41 Erens, OAT, nr 394 d.d.1308juni 4; zie ook Cerutti, MRB, nrs 100 (heer van Ulvenhout), 101, 106, 110 en
112; G.C.A. Juten, 'De Heeren van Breda', Taxandria 32 (1925) 107-125,310-320: 120 nr 11, 124 nr 22,
313-316; Taxandria 33 (1926) 45-48, 47-48; idem, 'Van Lie(de)kercke', Taxandria 36 (1939) 172-178, 173;
Erens, OAT, nr 435.

42 Cerutti, MRB, nr 104 met datum 1311 maart 12. Cerutti ging ten onrechte uit van Kerststijl (zie M. Dillo,
'Enige diplomatische problemen bij de bewerking van de oorkonden voor het Oorkondenboek van
Noord-Brabant Il', in: A.-J. Bijsterveld e.a., red., Middeleeuwen in beweging. Bewoning en samenleving in het
middeleeuwse Noord-Brabant. Bro/mw, methodiek, nieuwe resultaten ('s-Hertogenbosch, 1991) 36-43, 38). De
oorkonde is bewaard in de vorm van een gelijktijdige vertaling van een Diets origineel (ARA AND I
nr 147 reg. 111).

43 Zie voor een gedegen analyse van deze oorkonde Streefland, 'Tempeliers', 155-159; zie ookErens, Alphen,
II 169-171.
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44 ( ... ) ultrastratam, que contra eorum antiquum caput se non extendebat (... ): antiquus caput = anticus caput = mlterior
caput = anthoift = ophoging, omwalling; stoep, drempel. Volgens ].W. Fuchs & O. Weijers, eds, Lexicon
Latinitatis Nederlandicae medii aevi (Leiden, 1977-), die dit citaat geven, betekent caput hier "rechterlijk col
lege waarbij men in moeilijkheden raad vraagt". Cerutti, MRB nrs 257 (1373) en 370 (1422) gebruiken
echter de term anthoift; zie EJTh.A.M. van Emstede, Glossarium iuris Brabantiei ofzestalig verklarend woor
denboek van de ambts- en rechtstaalgebezigd in het voormalige hertogdom Braballt 1222-1781 (1807) (4 dln; Deur
ne/Dordrecht, [1981]) s.v. anthovet, anthooft. Fuchs & Weijers doelden wellicht op bepaling 5, waarin
sprake is van hoofdvaart. Waarschijnlijk wordt hier met caput de achterzijde van het perceel, tevens grens
aan de wildernis, bedoeld. Dit was het 'ontginningsfront', dat mogelijk met een (wal met) heg van de
woeste grond werd afgescheiden. Men mocht blijkbaar wel 'opstrekkend' vanuit bestaande cultuur
grond verder ontginnen, maar niet op een nieuwe plek beginnen. In de verderop te bespreken oorkonde
uit 1414 (Cerutti, MRB, nr 338) wordt het woord hoedende gebruikt in de betekenis van hoofdende aan,
grenzend aan.

45 Streefland, 'Tempeliers', 156 concludeerde dit met recht.
46 Erens, OAT, nr 122 d.d.1236jllli 9.
47 De mannen van de Tempeliers bepaalden dat zowel de heer van Breda als de Tempeliers de grond moesten

uitgeven "voor hun voorste deel namelijk de voorkant" en als één van beiden grond zou uitgeven "verder
dan zijn voorste deel zich uitstrekt" zou de ander hem dit niet kunnen aanrekenen. De mannen van heer
Philips meenden dat de woeste grond uitgegeven kon worden "tot aan zijn voorste deel, namelijk de
voorzijde, in zoverre deze hem raakt, met gerechte maat en ook niet meer". Verderop komen zij nogmaals
op de kwestie terug.

48 Hiertoe behoorde in het algemeen de berechting van burgerlijke zaken (zaken tussen twee 'burgers'
waarbij de 'overheid' geen partij is), alsmede van niet-lijfstraffelijke zaken, namelijk van die stratbare fei
ten waarop een boete stond die een bepaald bedrag niet te boven ging. Tot de hogejurisdictie behoorde de
berechting van lijfstraffelijke ofcriminele zaken, dat wil zeggen het opleggen van lijf- en doodstraffen in
geval van halsmisdaden en andere zware straffen alsmede de berechting van zaken die met een hoge boete
werden bestraft en appèlzaken O.Ph. Monté Ver Loren & J.E. Spruit, Hoofdlijnen uitde ontwikkeling der rech
tedijke organisatie in de Noordelijke Nederlandm tot de Bata'!fse omwenteling (Deventer, 19725) 128-129; zie ook
Coopmans, 'Over heerlijkheden', 2). Volgens Ganshof & Verhuist, 'Medieval Agrarian Society', 332 is
'lagejurisdictie' in feite de latere rechtsterm voor legal sanctions essentialfor maintaining order on the estate and
assuring the cultivation.

49 Zie hierna de bespreking van de oorkonde van 15 mei 1373; Cerutti, MRB, LXXII.
50 Cerutti, MRB, nr 257 d.d.1373 mei 15.
51 ARA AND Hingman nr 4597 f.143v; dezelfde bepaling ook in het manuaal: idem, Vervolg nr 1311 f.53r;

Cerutti, MRB, nr 370 < 11 >.
52 Streefland, 'Tempeliers', 157.
53 Streefland, 'Tempeliers', 156.
54 Erens, Alphen, II 170-17l.
55 Streefland, 'Tempeliers', 157-158.
56 ARAANDHingmannr4597f143'.
57 ARAAND Vervolg nr 1311 f52 v-53'; Cerutti,MRB, nr270.
58 Beloken Pasen is de zondag na Pasen; de dinsdag erna valt bij de vroegst mogelijke Pasen op 31 maart, bij

de laatst mogelijke Pasen op 4 mei; Sint Bavo is 1 oktober, de dag erna is dus 2 oktober.
59 Zie F.F.X. CeruttÎ, 'Gageldonck',Jaarboek De Ghulden Roos 5 (1945) 52-85, 60; idem, 'De schepenbank in

de Brabantse stad en de overdracht en bezwaring van onroerende goederen', Varia Historica Brabantica 3
(1969) 47-87, 57;].L.H. Hartmann, De reconstructie van een middeleeuws landschap. Nederzettingsgeschiedenis
en instel/ingetl van de heerlijkheden Eijsden en Breust bij Maastyicht 10e-1ge eeuw (Assen/Maastricht, 1986)
298-305; zie ook Cerutti, MRB, nr 771 d.d.1473 april 30.

60 Cerutti, MRB, LXXII; Cerutti veronderstelde dat ook dei hoeve van de Tempeliers in Chaam voorzien
was van een eigen gerecht, hetgeen wellicht is gebaseerd op de regesten die Erens maakte van enkele oor
konden van de schepenen van de Hof ter Brake, die volgens hem 'onder Chaem' zetelden (A. Erens, ed.,
De Oorkonden van het Norbertinessenklooster St. CatharÎlladal te Breda-Oosteylwut (Tongerloo, 1928-1931)
(hierna: Erens, ONSC) nrs 334 d.d.1436 september 7; 341 d.d.1437 september 30; 425 d.d.1461 maart 3).
Het gaat echter om Alphense schepenen die een oorkonde uitvaardigden aangaande de goederen van de
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commanderij in Chaam.
61 Cerutti, MRB, nr 338 d.d.1414 mei 7; overige (gedeeltelijk) uitgegeven oorkonden: Cerutti, MRB, bij nr

580 p.356 noot 3 d.d.1430 sept. 24; Erens, ONSC, nrs 334 (1436); 341 (1437); 346 (1439); Cerutti, MRB,
nr 580 (1451); Erens, ONSC, nr 425 (1461).

62 F.F.X. Cerutti, 'De institutionele geschiedenis der stad tot de aanvang der 15e eeuw', in: idem e.a., red.,
Geschiedenis van Breda (2 din; Tilburg, 1952 = Schiedam, 1976-1977) I 56-122, 87.

63 Cerutti, De institutionelegeschiedenis, 88-89; idem, 'De schepenbank', 73-75.
64 Cerutti, MRB, nr 139 dd.1328 oktober 5.
65 Zie ook Theuws, 'Middeleeuwse parochiecentra', 195, 197, die voor de Kempen concludeert dat in de

vroege 14de eeuw de nieuw gegroeide sociaal-politieke en administratieve organisatie zich vooral op lo
kaal niveau consolideerde. Lokale machtsposities werden afgebroken en vervangen door supralokale
structuren.

66 De eerstvermelde is Johan van Koekelberch in 1369 (Brens, Alphen, 140; zie ook Cerutti, MRB, nr 1351
d.d.1369 februari 5).

67 Erens, Alphm, II 180.
68 Andere parallellen vinden we in Baarle en Gilze, waar de oude Thornse hofgerechten grotendeels binnen

de rechtsmacht van de heer van Breda werden getrokken. Zie Cerutti, MRB, LXXIV-LXXVI; F.A. Bre
kelmans, De Belgische enclaves in Nederland. Bijdragm tot de rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nas
sau (Tilburg, 1965) 47-48, 127-128, 134-137 (= Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Ne
derland 4).

69 Bijsterveld, 'Het domein', 81-83, 89.
70 Cerutti, MRB, nr 578 d.d.1473 april 30.
71 ARAAND Hingman nr4597 f.143": de meester van Ter Brake heeft het recht van honde te ho,/I,IJen ende daer

mede te jaghen; idem Vervolg nr 1311 f.53'; Cerutti, MRB, nr 370 < 8 > : Item so moghen wij houden in onsen
huyse ter Braken honde, hazen ende vos mede tejaghen.

72 Cerutti, MRB, nr 104 < 10 > .
73 Cerutti, MRB, nr 109 < 4> : Item à Ie Braque aI molin et à Ostroot I autre (... ).
74 Cerutti, MRB, nr 257 < 6 >.
7S ARA AND Hingman nr 4597 f.143": Item voert mach die meestermet synen recht bedwinghen die tot synder molen

hoeren te malen ende en daifdat aen nyement anders versoeken; idem Vervolg nr 1311 f.53'; Cerutti, MRB, nr 370
< 7 > : Item alle erve, dat onder onsghelegen is, is sculdich te malen op onsen molen ter Braken; de briefdienaangaan
de werd te Breda in onsen huyse bewaard.

76 Afschrift van het koopcontract d.d.1616 september 10: ARA AND Hingman nr 4595 (register van stuk-
ken vóór 1616) f.261 '-264'.

77 ARA AND Hingman nr 4595 f.265'-265"; zeer slecht weergegeven door Erens, Alphen, II 183-186.
78 Zie ook Erens, Alphen, II 168; zie bijlage 3: het Echternachse cijnsboek uit 1640 geeft: '1 stuiver 1 oiet'.
79 A.F.O. van Sasse van Ysselt, 'Nog eens De kommanderij ter Braake te Alphen bij Tilburg', Taxandria 41

(1934) 64-72,71.
80 Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de case study over het Alphense gehucht Ter Over inJ. Kroes,

Onvolledige opstrek op de Nederlandse zandgronden. Een onderzoek naar de verspreiding en de achtergroriden van over
gangsvormen tussen opstrek en andere occupatievormen (diss. Utrecht, 1991) 93-111, waarin hij een helder over
zicht geeft van de bezitsverhoudingen en de occupatie in Alphen in de middeleeuwen.

81 Zie F.C.W.J. Theuws, De archeologie van de periferie. Studies naar de ontwikkeling van bewoning en sa
menleving in het Maas-Demer-Schelde gebied in de vroege middeleeuwen (niet uitgegeven dissertatie
Universiteit van Amsterdam, 1988) 285-286; Kroes, Orwolledige opstrek, 97.

82 Theuws, De archeologie, 57-59, dateert de vroegste graven in het midden ofhet derde kwart van de 6de
eeuwen dejongste omstreeks 630. WJ.H. Verwers, 'North Brabant in Roman and Early Medieval Times,
IV: The Merovingian Cemeteries', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 37
(1987) 173-223, 183, 187, concludeert daarentegep dat 'the first graves in the Alphen cemetery were dug
in the first halfof the sixth century' en dateert het einde van de begravingen tussen 620/630 en 660/670.
Beiden constateren hier de oudst bekende Merovingische graven in het gebied tussen Maas, Demer en
Schelde. Zie verder A. Roes, De Merovingische begraafplaats van Alphen (N-Br.) (z. p., 1955) (= Bijdragen tot
de Studie van het Brabantse Heem 4); W.J.H. Verwers, 'North Brabant in Roman and Early Medieval
Times II: The Merovingian Cemetery of Alphen Reconsidered', Berichten van de Rijksdienst voor het Oud-
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heidkundig Bodemonderzoek 27 (1977) 165-189.
83 Zie over de organisatie van zo'n domein: F. Theuws, 'Landed property and manorial organisation in

NorthernAustrasia: some considerations and a case study', in: N. Roymans & F. Theuws, Images ofthepast.
Studies on ancient societies in North-Westem Europe (Amsterdam, 1991) 299-407.

84 Zie voor dit en het volgende Theuws, 'Middeleeuwse parochiecentra', het hoofdstuk 'Middeleeuwse pa
rochies in de Kempen' (100-108). Er is geen reden om aan te nemen dat Alphenniet zou hebben gedeeld in
de ontwikkelingen zoals die zich in de meer oostelijk gelegen Kempen hebben voorgedaan. Bodemkun
dig, historisch en archeologisch sluit Alphen, gelegen op de meest westelijk gelegen dekzandrug tussen
twee beekdalen die voor bewoning geschikt was, volkomen aan bij dit gebied.

85 Voor de afscheiding van de parochie Diessen zie paragraaf3; voor Chaam zie]uten, Consilium, 53; Erens,
Alphen, 1I 13, 14; voor de parochie Riel: A. Erens, 'Oorkonden omtrent Riel', Taxandria 33 (1926)
233-241,272-278; Erens, Alphen, II 20. Diessen, Chaam en Riel zijn te beschouwen als secundaire paro
chiecentra (Theuws, 'Middeleeuwse parochiecentra', 183).

86 Zie deel I noot 16. Zie ook B. Minnen, Een landelijke parochie in de middeleeuwen: Rotselaar van 1044 tot 1559
(Leuven, 1991) (= Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis 99) 40-41.

87 Waarschijnlijk lagen de oude, tot het domein behorende bouwlanden hier net als elders op de vrucht
baarste gronden, dat wil zeggen op die gronden die op een moderne bodemkaart worden aangeduid als
enkeerdgronden, moderpodzolgronden en vorstvaaggronden. Deze waren, door een relatief hoger
leemgehalte, vruchtbaarder en trokken daarom de eerste bewoners en bewerkers aan (Theuws, De arche
ologie,201).

88 Volgens Ypey moeten 'de oudste kerken van Alphen op een andere plaats gestaan hebben' a. Ypey, 'R.K.
kerk te Alphen (N.-Brabant)', Berichten van de Rijksdiemt voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 4 (1953)
43-49).

89 Zie Theuws, 'Middeleeuwse parochiecentra', 180-197: 'Veranderingen in het nederzettingspatroon: het
verplaatsen en verdwijnen van nederzettingen in de Kempen in de 11de tot 13de eeuw'. Zie voor de ach
tergronden van deze veranderingen het hoofdstuk 'Veranderingen in het nederzettingsysteem: de mid
deleeuwse samenleving in de Kempen en haar integratie in het hertogdom Brabant (1000-1350)'
(pp.188-205).

90 Alphen lijkt hierin nog het meeste op Bladel. Voor dit en het volgende: Theuws, 'Middeleeuwse paro
chiecentra',182-184.

91 De plaatsnamen met -hoven zijn voor een deel toe te schrijven aan een uitbreiding van de bewoning in de
laat-Merovingische en Karolingische tijd (Theuws, De archeologie, 179). Kroes, Onvolledige opstrek, 99,
dateert Boshoven 'in dezelfde tijd, maar .misschien ook veel eerder' dan de 12de-eeuwse hofTer Brake.

92 Zie daarentegen Kroes, Onvolledige opstrek, 99: 'Een vroeg-middeleeuwse oorsprong van Kwaalburg kan
echter betwijfeld worden, gezien het regelmatige bewoningspatroon van dit straatdorp.' Hij dateert
Kwaalburg, de oudste van de regelmatige straatnederzettingen in Alphen, ná 1150. Ik acht het echter ge
vaarlijk op grond van het - veelal pas op 19de-eeuwse kaarten overgeleverde - bewoningspatroon een
nederzetting te dateren.

93 Kroes, Onvolledige opstrek, 14-15.
94 Kroes, Onvolledigeopstrek, 99-100,108.
95 Theuws, 'Middeleeuwse parochiecentra', 182; zie ook T. Maas, 'Nederzettingsgeschiedenis van deBra

bantse zandgronden. Bronnen en onderzoeksmethoden', en A. Verhoeven & E. Vreenegoor, 'Middel
eeuwse nederzettingen op de zandgronden in Noord-Brabant', in: Bijsterveld e.a., Middeleeuwen in bewe
ging respectievelijk 44-58,50, en 59-76,65.

96 Ook Kroes, Onvolledige opstrek, 110, concludeert op grond van een aanzienlijke, door de hofTer Brake aan
de heer van Breda te betalen cijns dat Ter Brake op gronden van de heer van Breda is gesticht en dat 'de
rechten op de grond van Ter Brake (...) vermoedelijkjonger (waren) dan die van de heer van Breda'.

97 De kapel van Ter Brake wordt voor het eerst vermeld in 1373, waarbij opgemerkt wordt dat deze nog uit
de tijd van de Tempeliers, dus van vóór 1312, stamde (Berlière, 'Inventaire', nr 76 p.95: DOI1H1s dicta la Braka,
cum capella quondam Tempii); de kapel bij de Nieuwlandse Hoefwordt genoemd in de oorkonde van 1308
(Brens, OAT, nr 394: capella dicte curie). De pastoor bewoonde een hoeve nabij de Nieuwlandse Hoef, diein
1414 wordt aangeduid als tpersoens erffenissen (Cerutti, MRB, nr 338 d.d.1414 mei 7). Zoals gezegd waren
er al in 1280 geen Norbertijnen meer woonachtig op de Nieuwlandse Hoefen daadwerkelijk betrokken
bij de uitbating.
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98 F. Theuws e.a., 'Medieval Settlement at Dommelen. Parts 1and I1', Berichten van de Rijksdienst voor het Oud
heidkundig Bodemonderzoek 38 (1988) 231-430, 363; Verhoeven & Vreenegoor, 'Middeleeuwse nederzet
tingen', 67. Ook Bladel is hiervan een voorbeeld.

99 Zie bijvoorbeeld de militair-topografische kaart van 1845 en de plattegrond inJ. Kuyper, Gemeente-atlas
van Nederland naar officieele bronnw bewerkt. Eerste deel Noordbrabant (Leeuwarden, [1863-1869]).

100 Mededeling van K.A.H.W. Leenders. Om de ontwikkeling van het nederzettingspatroon te Alphen te
kunnen reconstrueren zouden we eigenlijk ook moeten beschikken over gegevens betreffende de aantal
len huizen en inwoners in de 15de, 16de en 17de eeuw.

101 Voor dit en het volgende: K.A.H.W. Leenders, 'De nederzettingen van Princenhage', Varia Historica Bra-
bantica 8 (1979) 138-209, vooral 190-191, 193-197.

102 Voor dit en het volgende: Kroes, Onvolledige opstrek, 104-111.
103 Kroes, OllVolledige opstrek, 234.
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BIJLAGE 3: de cijnsgoederen van de abdij van Echternach in Alphen in 1573/1579 1

(p.196)

< 1> Jan aut(em) annu(m) LX mortuus XX sts

< 2 > Matthias fi(lius) Matthie vander Over ex parte Petri Reyntkens Negghers sc(ilicet)
de petia terre iacen(tis) apud cyrniteriu(m) IX d.

<3> Bartholomeus Kenters ex parteJo(hannis) Tiels de bonis Ude vanden Caem II 112 d.

< 4 > Gerardus fi(lius) Petri Mathei ex parte Petri Wins(?) de quarta parte agri seu prati
dict Brabander IIII d.

<5> Investitus de Alphen de bonis in dye heyninghe by Aert Foirnoyt III d.

<6> Liberi Henrici Andree de agro dicto Stypacker lIlId.

< 7 > Martinus de Cauwelier pro Roberto Michaelis Lamberti ex parte Adriani vand(er)
Parre de agro dictoJutte(n)acker iuxta Papellacker 1112 d.

<8> Jo(haml)es de Uutwyck pro Lodovico fi(lio) Gysberti Cox de eadem hereditate
dicteJ uttenacker iuxta Papenacker P/Z d.

<9> Gerardus fi(lius) Walteri Neggers de hereditate Papenacker VIII d.

< 10> Henricus Bierkens de bonis suis V d.

< 11 > Cornelius Martini de hereditate dicta dye Heijninghe ex parte Mich(aelis) Maes
s(olvit) X d.

< 12> Idem de eadem hereditate II d.

(p.197)

< 13 > Wilhelmus fi(lius) Gerardi Swe(.)en, relicta et liberiJo(hannis) fi(lii) Egidii de here-
ditate dicta Dasmisacker X d.

< 14> Eadem de hereditate VIII d.

< 15> Jo(hann)es fi(lius) Petri Egidii Fabri de medietate hereditatis dicte Brabander X Ijz d.

< 16 > Gudula relicta Henrici Micha(elis) Lamberti de hereditate dicta Heyninge apud
Quaelborch VII d.

< 17 > Johannes Gerardi fi(lii) Walteri Neggers de agro Papenacker XV d.

< 18> Curia de Brake(n) de bonis Ten TempeF VI d.

< 19> Jo(hann)es Nouts in Came de hereditate dicta Brabander VIII d.

<20> Bartholomeus Canters pro Arnoldo fi(lio) Godefridi Maecss s(olvit) V d.
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< 21> Jo(hann)es Goeswini Sumor(?) ex parte Petri Sprengers de hereditate apud Cocx
erve IlIl d.

< 22 > Cornelius Jans (Tans?) Haerde solvit modo possessorJohannis Dehaerdt pro
Wil(he)lmo Multoris de hereditate dicta de Becker VIII d.

< 23 > Adrianus Laurentii de Bedaff

< 24 > Matheus Joh(annis) Engbrecht pro fi(lio) Henrici Michae1is Lamberti ex parte
Wilbroirdi Stalparts dehereditate apud --- V d.

< 25 > Johannes Goeswini Tumor(?) ex parte Mechteldis Mathei de hereditate dicta
Francken Hoefken IlP/Z d.

Archives de l'.État Luxemburg, A-XXIX nr 34a pp.196-197; zie Bijsterveld, 'Twee Echternachse leenboe
ken', 36-37. Uit het cijnsboek van 1640 (ibidem, nr 34b) blijkt dat toen nog slechts de cijnzen onder num
mer < 5 > en nummer < 18> daadwerkelijk werden geïnd. In het cijnsboek van Diessen uit 1799
(RANB CvB 383 f.43 v-44) staat dat opbrengst van de overige cijnzen in Alphen, die ieder jaar op Sint
Andreasdag (30 november) naar Diessen gebracht placht te worden, in 1568 voor het laatst betaald werd
door Petrus zoon vanjacobus Gerardi.

2 In 1640: Thoft van Brakel vanden goederen Ten Tempel vi d. = st(uiver) i oirt (Archives de l'État Luxem
burg, A-XXIX nr 34b pp.367-375).
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I marck silvers
VII gul(den) IIII st(uivers)

BIJLAGE 4: de vazalcijnzen van de abdij van Echternach in Alphen in 1573/1579 en in 16401

1573/1579
Abbas de Tongerloe de ecclesia et bonis suis in Alphen unam marcam argenti

Idem cum novus efficitur abbas antedictam ecclesiam tenetur relevare mediante una marca argenti
(...)

1640
(...)
Den Abt van Tongerloe van den kercke ende syne goederen in Alphen

Den Selleven alsser eenennieuwen Abt gecosen wert oft gemaeckt is schuldich de voorseyde kercke te
verheffen met de helft2 van een marck silvers.

I Archives de l'État Luxemburg, A-XXIX nr 34a (cijnsboek. 1573/1579) p.237; nr 34b (cijnsboek 1640)
p.290. Deze vazalcijnzen moesten aan de abdij van Echternach worden betaald door haar leenmannen voor
het bezit van Echternachse leengoederen. In de cijnsboeken uit 1573/1579 en 1640, die alle Echternachse
cijnzen in Brabant bevatten, staan de vazalcijnzen onmiddellijk na de cijnzen die werden geheven in Bakel
en Deurne. Toen in de 18de eeuw aparte cijnsboeken per cijnskring (respectievelijk voor Waalre c.a., voor
Diessen, voor Esch en Sint-Michielsgestel en voor Bakel en Deurne) werden vervaardigd, zijn de vazal
cijnzen in het cijnsboek van Bakel en Deurne terecht gekomen. Dit is de reden dat ook de vazalcijns voor
de kerk van Alphen in dit cijnsboek stond (zie deel I van mijn artikel, noot 26).

2 Foutieve vertaling van 'mediante' dat 'door middel van' betekent.
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BIJLAGE 5: beknopte stamboom van de heren van Breda1

2. Godfried
1246 - 1272/1274

x
Ysentrudis
van Alphen
1265 - 1281

1. Arnoud III
1244 - 1285/1291

Beatrix
x

Arnoud II
van Wezemaal

1219 -1261/1264

I
RasoX =

I van Breda
1287

1
/291

Raso Ir
1291 - 1306

Sophia
x

Raso IX van Gavere
en Liedekerke

t1241

I

1281 - 1287

Hendrik IV
1246

1
/254

Hendrik V
1254

1
/268

Elizabeth
1268 - 1281

x
Arnoud van Leuven

Egidius
ca.

1183-1243/1246

Hendrik III
1127-1234

GodfriedIV
1235

1
/246

Hendrik t vóór 1251

Hendrik II van Breda
116//1167

1
1187/1192

GodfriedII

11871111_2_-_12_1_6__---. -.- ---.- _

Godfried III
1216 - 1227

Philips van Liedekerke
1313

1
1318

Aleid van Liedekerke
1318 -1327

x
Gerard van Rasseghem

Raso III
1306 - 1313

3. Gerard I eerste heer
van Bergen op Zoom

1287 - 1308/1309

ArnoudIV
van Wezemaal

1272 - 1302

I De cursievejaartallen zijn die waartussen de betrokken persoon heer dan wel vrouwe van Breda was. Zie
Juten, 'Vier Bornhemsche oorkonden'; idem, 'De verdeeling van Breda'; idem, 'De Heeren van Breda';
idem, 'Beatrix van Breda, moeder van Gerard van Wesemaal', Taxandria 43 (1935) 304-308; idem, 'Van
Lie(de)kercke', Taxandria 46 (1939) 172-178; Cerutti, 'De institutionele geschiedenis', 56; Boeren, 'De
eerste dynastie'; idem, De heren van Breda, 226-230; Van Ermen, De landelijke bezittingen, I 26,28; voor het
juiste sterfjaar van Raso I van Breda (1291) zie: Dillo, 'Enige diplomatische problemen', 42.
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BIJLAGE 6: de cijnzen van de abdij van Munsterbilzenin Alphen in 1422 1

Dus alsulcke erfchyns als die abdisse van Monsterbielsen iairlix in Alphen te heffen plach op sente
Lam.brechs dach ende gheheiten was den chijns van Berkele, den welke Broeder Heinric die Bye erfeli
ken ghecoft heeft tot behoefthuys vander Braken, thegen der abdissen ende den convent daer een brief
afis bezeghelt te Breda.

< 1> PrimoJan die Moleneer VI d.
op een stuc lands int acker te Quaelborch, gheheiten den Paepacker, ghelegen by
Hein Smoelners Blikende Stuc

< 2 > Item die,selve IIII d.
van eenen acker oec aldaer, gheheiten die Westacker, gheleghen noertwaert van
Jan Byenzoens Westacker.

<3> Item HeinJans Smoelners zoen VI d.
van . U 112. lopenzaet lands, die Hein Peter Negghers te huwelijc ghaf ende is
gheheiten dat Blikende Stuc, ghelegen nevenJans Smoelners Paepacker voirs.

<4> ItemJanByenz. Xd.
van eenen stuc lands te Quaelborch achter in syn heyndinghe neven WillemByen-
zoens kynder heyndinghe.

<5> Item Lysbet Smans van Ulencoete Ir d.
van eenen stucsken lands op die Roedt, ghelegen bij erven Byeken Peter Metten
opt oesteynde ende tsheeren strate opt westeynde, ghelyc alst Byeken Noyt Liben-
zoen nu houdende is.

<6> Item Tiels kijnder vanden Parre des ouden V d.
op drie lopenzaet lands, ghelegen int Schure te Hofstaden by proests lant van Ton-
gerlo ende is gheheitenJueten acker.

< 7 > Item die persoen van Alphen U d.
vander kerkenlande dat hij begraven heeft inder heyndinghen, ghelegen by Hein
Hofstadens fomeys. 2

< 8 > Item Lauwers kynder UU d.
van der kerken lande ontrent drie lopenzaet, ghelegen int acker tuschen erven Lys-
betten Willem Byensoens kynder ende Gielys Boenen.

<9 > Item Aert Bavelmans III V2 d.
vander kerken lande ontrent drie lopenzaet gheheiten tKerclant, geleghen by Aert
Bavelmans heyndinghe voirg. ende . PI2. lopenzaet achter Meeus Byenzoen
heyndinghe ende opten Putacker een lopenzaet ende twee lopenzaet in die heyn-
dinghe achterJans Byenz. heyndinghe.

< 10 > Item Marie vander Braken U d.
vander kerken lande gheheiten Matheeus heyndinghe, ghelegen neven die heer-
strate oestwaert ende Marien erve voirs. dat Peter Hasenberchs te syn plach west-
waert.
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< 11 > Item Byeken Peter Metten lId.
vander kerken lande een stuc ghelegen by die lynde te Quaelborch neven Peter
Negghers lynde heyndinghe.

< 12 > Item Idem van Ghyben Sniders goede IIII d.
van lande in de lynde heyndinghe neven Meeus Byensoens hegghe heyndinghe,
ghelegen op die zuytside.

< 13 > Item Peter Metten III d.
uut Ghyben Sniders goede van tween lopenzaet lands int acker neven Aert Bavel-
mans heyndinghe zuytwaert.

< 14> Item Idem op een stucsken lands by die lynde te Quaelborch Id.

< 15 > Item Idem vanden Wildert van Ghyben Sniders goede IPh d.

< 16 > Item Meeus Byenzoen Id.
van Ghyben Sniders goede vande hove te Quaelborch die Lysbetten Gielys was,
ghelegen oestwaert van Meeus woninghe byt straetken.

< 17> Item Idem van Ghyb Sniders goede IIII d.
vander heyndinghe die Wouter Gielys was ontrent . III. lopenzaet, ghelegen oest-
waert van Meeus vors. haverhof.

< 18 > Item Idem VII d.
van eender heyndinghe ontrent twee lopenzaet, gheheiten Goeden Lant, die [...]
Jan Byenzoens dochter was, ghelegen by Wouter Gheens.

I ARAANDVervolg nr1311 f.53'-53".
Zie bijlage 3 nr < 5>
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