De oudste geschiedenis van Zundert
door

F. A. BREKELMANS

I.

De ouderdom van Zundert

Met de ouderdom van Zundert, waarover hier gehandeld
wordt. bedoelen we de ouderdom der binnen de grenzen van de
huidige gemeente levende gemeenschappen. zoals die na te sporen
valt uit geschreven bronnen.
Geschreven bronnen zijn niet beschikbaar vóór de 12e eeuw.
De vroegere historie van Zundert kan slechts gekend worden
uit stenen gedenkstukken, uit bestudering van bodem en landschap
en uit de toponymie.
Tot dusver zijn er nog slechts zeer weinig vondsten van
praehistorische betekenis in Zundert gedaan. Het moest 1950 wor~
den eer de Stichting voor Bodemkartering in Achtmaal en nabij
het Schijf vondsten van belang deed. Op de Hoge Moer nabij
de Ma(a)tjens en in de buurt van het Schijf werden voorwerpen
uit het mesolithicum aangetroffen 1).
Vondsten uit de Germaanse, Romeinse of Frankische tijd ble~
ven tot dusver achterwege. Wel zijn er in het naburige Rijsbergen
vondsten van gewicht gedaan. (het altaar der Dea Sandraudiga
b.v.), doch voor Zundert valt daaruit tamelijk weinig af te leiden.
Wel heeft men in de naam dier godin een element voor het woord
Zundert willen zien.
Dat Zundert voor de archaeoloog nog geen rijke oogst heeft
opgeleverd, mag toch wel enige verwondering wekken. Namen als
Achtmaal en Maalbergen zouden op het eerste gezicht aanwijzin~
gen voor de aanwezigheid van Frankische gerechtsplaatsen kun~
nen opleveren. Maalbergen komt echter van Maerbergen. Een
maer of meer is een poel, moeras of plas van stilstaand water 2).
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De verklaring van Achtmaal is onzeker. Juten ziet er de elcmen~
ten maal en acht in. Maal is volgens hem een rechtsgebied; acht
zou verbanning of vervolging betekenen 3). Dr Weynen heeft
een interpretatie gegeven in zijn serie Brabantse plaatsnamen in
het Dagblad De Stem. Maal kan volgens hem gerechtsplaats be~
tekend hebben; acht zou ban of rechtsmacht zijn 3a).
Onder Achtmaal, nabij een klein beekje, ligt een hoog langwer~
pig terrein, genaamd de Hondstaart. Deze naam schijnt te duiden
op een Germaanse offerplaats, althans een religieuse plek. Het go~
tische woord voor offer is n.l. hunsl. Bij het rooien van kreupelhout
ter plaatse moeten er merkwaardige stenen te voorschijn gekomen
zijn, maar het is niet gelukt deze te achterhalen 4).
Ook de naam Sanvelisberg, gegeven aan een complex akkers
nabij de grens met Rijsbergen, zou alle aanleiding tot verdere na~
sporingen kunnen opleveren. 5).

Welke ouderdom veroorloven ons nu geschreven bronnen aan
Zundert te geven?
De oudste nagenoeg betrouwbare oorkonde, waarin gesproken
wordt van Zundert, is een acte van 1157, waarin de bisschop van
Luik de schenking bevestigt van o.m. twee derde der tienden van
"Sunderda" en van het patronaatsrecht der kerk aldaar, welke
zekere Arnulphus had gedaan aan de abdij van Tongerloo 6).
Weliswaar wordt de echtheid dezer oorkonde betwij feld 7), maar
voor die twijfel worden niet voldoende argumenten verstrekt.
Het door Van Goor in 1744 gepubliceerde vidimus van Burge~
meesteren, Schepenen en Raad der stad Antwerpen dd. 8 Aug.
1648 vermeldt verder, dat de acte toen nog in gave toestand ver~
keerde en bekrachtigd was met een groot zegel; "duplici cauda
per sigillum quondam trans fixa" .
Zundert wordt hier dus genoemd "Sunderda". Men maakt
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geen onderscheid tussen Groot en Klein Zundert, wat wel te wijten
zal zijn aan het feit, dat dit verschil toen nog niet bestond. Vermoedelijk is er toen nog alleen een kerk (met parochie) geweest
in het latere Klein Zundert, ter plaatse van het gehucht De Raamberg. Aidaal[ heeft tot 1823 een kerk gestaan. De plaats ervan wemelt van geraamten en stenen en heet nog steeds "het Kerkhof" 8).
Mocht de oorkonde van 1157 al onecht zijn, de schenking der
tienden aan Tongerloo moet toch wel juist zijn, omdat Paus Victor
IV in een acte van 1164 de abdij van Tongerloo bevestigt in het
bezit van een aantal goederen en rechten. In die acte is o.m. sprake
van de kerk van (Klein) Zundert. (ecclesia Sunderde) 9).
Eveneens wordt over die kerk gesproken in een acte van 1186,
uitgevaardigd door Paus Urbanus IV 10). Tenslotte spreekt Gregorius IX in een oorkonde van 5 Maart 1233 van "ecclesia parochialis ...... de Sunderde" 11). In een bevestiging der Tongerlose
bezittingen van 1145 werd Zundert echter nog niet genoemd. Uit
het feit, dat de Klein Zundertse kerk in 1164, 1186 en 1233 kortweg
als "ecclesia Sunderde" wordt aangeduid mag men zonder veel
lichtvaardigheid afleiden, dat er toen geen ander kerkelijk Zundert
bestond.
Het duurt tot 1265, eer wij de naam Zundert weer ontmoeten.
Toen werd een geschil beslecht tussen de abdij van Tongerloo en
de abdij van Sint Bavo te Gent inzake het recht van voordracht
voor het pastoraat te Klein Zundert 12). Het geschil viel uit ten
gunste van de abdij van Tongerloo, die tot 1823 haar kloosterlingen naar Klein Zundert heeft gezonden. Over deze kwestie handelen twee acten; de ene dd. 25 September 1265 gaat uit van de
Abt van Sint Bavo en de andere dd. 3 October 1265 is door een
scolasticus van Tongeren als provisor in spiritualibus van de bisschop van Luik uitgevaardigd. Beide acten spreken van een "capella 13) de Parvo Zonderde".
Vervolgens ontmoet men nog een "Johannes, investitus de
Sunderde", in een testament van Amilius, cappellanus in ecclesia
de Ekerne, dd. 2 Mei 1278 14) en een ongenoemde "investitus de
Zundert" in een verklaring van de pastoor van W esele omtrent
14
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de tienden van het Gasthuis te Antwerpen in diens parochie dd.
13 November 1295 15).
Een verklaring van Johannes, oudste zoon van Heer Johannes
Berthaut, Heer van Neckerspoele dd. 8 October 1295 spreekt nog
van goederen in de parochie Sunderde 16).
De naam Zundert komt dus vóór het jaar 1300 slechts in negen
acten voor. Van die negen zijn er zes in originali overgeleverd,
nl. die van 14 April 1164, 6 September 1186, 5 Maart 1233, 25
September 1265, 3 October 1265 en 8 October 1295.
Van de acte van 1157 bestaat een schijnbaar origineel, doch
de uitgever plaatst achter de acte de opmerking: "Het eerste deel
van deze charter is geschreven in de bekende Luikse letter met
krullen aan de boven uitspringende letters. Van dit woord (Arnul~
fus enim qui ...... ) af is de letter meer gewoon, zonder versiersel
en wordt de ç gebezigd. De acte zou kunnen nageschreven zijn" 17).
Van die negen acten hebben er zes betrekking op Klein Zun~
dert; twee ervan op een investitus of pastoor van Zundert zonder
meer. Juten meent, dat in die twee acten de pastoor van Groot
Zundert is bedoeld 18). In de negende acte spreekt men van goe~
deren in de parochie (Groot) Zundert.

Il.

Klein Zundert en zijn kerk.

Dat in de acten van 1157, 1164, 1186 en 1233 de kerk van
Klein Zundert bedoeld is, kan men gemakkelijk aantonen door het
feit, dat de Norbertijnen van Tongerloo vanaf de 12e eeuw tot het
begin der 1ge eeuw aldaar de zielzorg hebben uitgeoefend. Deze
kerk moet vanaf het begin nabij de Raamberg gestaan hebben. Er
zijn geen gegevens over dit gebouw beschikbaar, ouder dan de 15e
eeuw.
Het is opmerkelijk, dat de woning van de pastoor reeds op het
einde der veertiende eeuw bijna twee km ten zuid-westen van de
kerk gelegen moet hebben. Zij lag toen al op de huidige plaats.
Men vindt, dat de abt van Tongerloo aan de pastoor in 1393
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een toelage schenkt voor de aankoop van een nieuw huis 19).
Het lijkt lang niet onwaarschijnlijk. dat reeds tussen de 12e
en 14e eeuw een verschuiving der bevolking van het gebied rond
de Raamberg naar de huidige kern van Klein Zundert heeft plaats
gevonden. Wie de kern van het huidige Klein Zundert kent, zal
zich van het centrum van het 14e eeuwse Klein Zundert geen
overdreven voorstelling vormen. Meer nog dan nu zal de parochie
toen een verspreide bebouwing hebben gekend.
In de Klein Zundertse kerk werden altaren gesticht in 1437
(H. Maagd) en H69 (Sint Joris). Deze moeten een plaats hebben
gevonden in het rond 1436 gestichte kruiskoor. Een grote verbouwing vond in 1516 plaats. Er kwam een nieuw kruiskoor en
een sacristie. De kerk werd zwaar beschadigd bij het beleg van
Antwerpen in 1585 en bij gevechten rond Breda in 1590. Rond
1610 werden voorlopige herstellingen verricht. Pas in 1644 vond
definitief herstel plaats, maar vier jaar later moesten de Klein
Zundertse katholieken hun kerk aan de Gereformeerden afstaan.
Deze gebruikten haar niet en onderhielden haar slecht, zodat een
langzaam verval onvermijdelijk was. Toen Roghman haar tekende
verkeerde zij echter ogenschijnlijk nog in redelijke staat 20). Zij
werd eerst in 1823 afgebroken 21).
Het is wel opmerkelijk. dat in het terrein van de vroegere kerk
(thans een dor en bar slecht weiland) geen andere dan bakstenen
te vinden zijn. Men vindt er geen stukje tufsteen 22). Dit kan
aantonen, dat er althans op deze plaats geen stenen gebouw heeft
gestaan, dat ouder is dan de 13e of He eeuw. Daar op andere
plaatsen in Klein Zundert nimmer kerkruïnes zijn aangetroffen.
mag men aannemen. dat "Palmbosch" c.a. het oudste kerkelijk
centrum van Klein Zundert is en dat daar vóór de l3e/He eeuw
niet anders dan een zeer eenvoudig houten of lemen kerkje heeft
gestaan.
Opmerkelijk is nog, dat een weg, die vlak langs het terrein
der oude kerk voert, de Oude Lijkweg heet. Een dergelijke benaming treft men te Zundert eveneens aan op Hulsdonk. Te Burgst
onder Prinsenhage kent men "den kerck wech van Borchgt" 23).
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De kerk van Klein-Zundert (Palmboseh), omstreeks 16~CJ. cts van Roel,lnd Roghman (I ~97-1686).
efr. Taxandria XXXIV, p. 112')16. De Kerk werd gebouwd ca. 14)6.
vergroot in 15,6 en afgebroken in 182).
Foto; George lansen. 's-Hertogenbosch
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De kerk van Groot·Zundert in 1908. Vermoedelijk gesticht begin 16e eeuw.
Zij werd afgebroken in 19.8; de torm in

'9; 7,

Foto; Rijksdienst voor de Monumentenz.org
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lIl.

Groot Zundert en zijn kerk.

1.

Groot-Zundert.

Zonder twijfel is het dorp Klein Zundert ouder dan Groot
Zundert. Zoals we zagen wordt in 1157, 1164. 1186 en 1233 ge~
sproken van "Sunderda" of "Sunderde", terwijl men het tegen~
woordige Klein Zundert bedoelt. Echter moet omstreeks 1198, wel~
licht in zeer bescheiden vorm, het tegenwoordige Groot Zundert
hebben bestaan, al vinden we deze plaats eerst in 1278 (zie boven)
als "Sunderde" betiteld.
In ee~ niet gedateerde oorkonde van het eind der 12e eeuw
draagt Heer Godfried van Breda n.l. zijn allodium te Breda op
aan de Hertog van Brabant. De Hertog, die hem dit aHodium weer
in leen geeft, vermeerdert dit terzelfdertijd met de "Venne usque
Strine et conductum de Breda et insuper quidquid juris in terra
predicta habere debemus". Uitgezonderd van die "venne" etc.
(waarmee het gehele latere land van Breda bedoeld was) worden
echter "ministeriales nostri et feoda ministerialium et hominum
nostrorum".
Tot die "feoda" (lenen) behoorde,..... zoals prof. Henri van
der Hoeven in 1918 zo overtuigend heeft aangetoond ,..... twee kernen in de huidige gemeente Zundert, n.l. Zundert~Hertog en
Wernhout. Deze beide lenen bestonden al vóór c. 1198 en waren
aan 's hertogs (dienst) mannen in gebruik gegeven 24) . Welke
"mannen" dit toen (eind 12e eeuw) waren, is onbekend en zal
wel altijd onbekend blijven 25). Die lenen bestonden ter plaatse
van het huidige Groot Zundert en van Wernhout en vormden
een afzonderlijk complex. Of de namen "Zundert" en "Wernhout"
voor die gebieden al bekend waren valt niet direct aan te nemen.
Blijkens denombrementen van c. 1400 en 1440 waren in
Zundert~Hertog drie "hoven" (hofsteden) aanwezig, welke waren
voorzien van dienstbare mannen. De eerste was een hof met wou~
wers en poelmolen, opbrengende 50 "overlensche" guldens. Deze
hof moest elk jaar negen dagen dienst verrichten ten behoeve
van de Heer. met wagens en paarden 26).
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De tweede hof lag aan het einde der Molenstraat bij de rond
1931 gesloopte windmolen (dus aan het begin van de Achtmaalse~
weg). Hij bracht 55 rijnsgld. en 3 pond "cruyt" 27) per jaar op.
De derde hof lag aan het Laar en is vermoedelijk de oorsprong
van het latere voorname buitenhuis, het "Huys te Laer". Margriet,
de dochter van Huychman van den Lare en Margriet van Nassau
en echtgenote van Jan van Nederven, stichtte bij haar testament
cid. 10 October 1483 hier een gasthuisje voor zeven personen. De
hof te Laar was uitgegeven op een erfcijns groot 10 rijnsgld. en
een erfpacht groot 6 zester rogge; als achterleen hoorde hierbij
de hofstede Maerbergen ten oosten van Wernhout 28).
Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat deze drie hofsteden reeds
op het einde der 12e eeuw hebben bestaan en dat zij de kern van
het latere Groot Zundert uitmaken. Het dorpscentrum zal van de
aanvang af rond de St. Trudokerk hebben gelegen. Merkwaardig
is in dit verband, dat de omgeving van de Molenstraat en begin
Wernhoutseweg rond 1490 het nieuwe dorp genoemd wordt 29).
De oudst bekende Heer van Zundert~Hertog is Willem van
Montenaken (c. 1316'""""c. 1341) 30). De eerste vermelding van
Wernhout dateert van 1295. Het heet dan Warenhout. Een zekere
Heer Raso Berthout schijnt er dan rechten te bezitten, aangezien
hij in dat jaar erfelijke cijnzen schenkt aan de kapelrij van O.L.V.
in het begijnhof te Antwerpen 31).
Tot de Heerlijkheid Wernhout behoorden minstens acht ach~
terleenhoven, welke waren verspreid over Wernhout, Zundert~
Hertog en Zundert-Nassau; tot die lenen behoorden in de eerste
helft der 15e eeuw 72 mannen 32).

2.

Ouderdom der kerk.

Moeilijker dan de ouderdom der Klein Zundertse kerk is die
van de Groot Zundertse te bepalen.
Van der Hoeven en Juten hebben hieromtrent tegenstrijdige
meningen vertolkt. Eerstgenoemde laat de kerk van Groot Zundert
stichten door Jan van Aerschot, H\':er van Schoonhoven, in 1281.
18
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Hij steunt daarbij op een nader te noemen denombrement uit 1440
en op een door Krüger 33) geciteerde en in 1918 nog in het ge~
meente~archief van Zundert berustende aantekening uit de negen~
tiende eeuw 34).
Juten meent, dat de kerk van Groot Zundert in 1116/1126
gebouwd zou zijn door Hendrik van Brunesheim en diens zonen
Gerard van Breda en Baldus (de) Laere. Hij beroept zich op een
door Gramaye gepubliceerde, door Van der Hoeven 35) op de
kerk te Klein Zundert toegepaste tekst, welke J. B. Gramaye in
1708 heeft opgenomen in zijn Antiquitates Bredanae 36). Deze
17e eeuwse auteur zou in een "codex antiquus" van een kerk te
Luik de volgende aantekening hebben gevonden:
"Ab Henrico Viro illustri, unde Domini de Breda descendunt,
exstructa de consensu Ducis et Domini Leodiensis anno MCXVI
et dedicata festo D. Viîrginis anno decimo sequenti, praesentibus
Gerardo de Breda, et Domino Baldo de Laere, filiis dicti Domini
Henrici de Brunesheim Patroni dictae Ecclesiae" 37).
("Door de Doorluchtige Heer Hendrik, van wie de Heren
van Breda afstammen gebouwd met toestemming van de Hertog
en van de Heer (bisschop) van Luik in het jaar 1116, en gewijd
op het feest der H. Maagd, in het tiende jaar daaraanvolgende,
in tegenwoordigheid van Gerard van Breda en Heer Baldus van
Laer, zoons van de voormelde Heer Hendrik van Brunesheim, de
Patroon van voormelde kerk").
De argumenten van Van der Hoeven zijn niet sterk. Het de~
nombrement van 1440 zegt slechts, dat de Heren van Zundert~
Hertog de kerk te Groot Zundert gesticht hebben, doch niet, wan~
neer dit geschied is. Voor het jaar der stichting blijft hij dus
uitsluitend op het bewuste 1ge eeuwse document aangewezen. Doch
welke serieuze onderzoeker zal enige bewijskracht toekennen aan
een in de 1ge eeuw zonder bewijsstukken opgestelde aantekening
van een 13e eeuws feit?
Minder sterk staat echter nog Juten. Vooreerst is het, zoals
Van der Hoeven uiteenzet 38), onzeker,. of Gramaye's mededeling
slaat op de kerk van Breda of op die van Zundert. Doch wat nog
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meer onzeker is, is de herkomst van Gramaye's mededeling. Vol~
gens hem stamt het bericht uit een "codex antiquus ecclesiae
Leodiensis". Men vraagt zich af, welke kerk hier bedoeld is en
uit welke tijd die mededeling of notitie stamt. Juten deelt mede,
dat het bewuste boek verloren schijnt geraakt te zijn 39). Maar
zelfs als dit archiefstuk nog wel naspeurbaar zou zijn, moet men
zich toch wel afvragen, welke waarde aan een simpele: aantekening
in een kerkelijk register te: hechten valt.
Het lijkt in elk geval voorzichtig, geen gebruik van gemelde
aantekening te: maken, vóórdat de bewuste "codex" teruggevon~
den is.
Hiermede is een illusie verstoord, waaraan zich wellicht velen
hebben gehecht. Wat valt daarvoor in de plaats te stellen?
Voor de datering der kerkstichting te Groot Zundert beschikt
men helaas over zeer weinig gegevens. Blijkens Kalf bevatte het
in 1928 afgebroken kerkgebouw geen oudere bestanddelen dan 16e
eeuwse, behalve misschien de koorsluiting en een stukje muur in
het zuider~transept, welke niet te dateren vallen 40). De registers
van de aartsdiaken van Kempenland geven over Zundert geen
oudere vermelding dan 1399. Dan blijken al te bestaan het koster~
schap (matricularia) en de beneficiën van de H.H. Dimphna &
Genoveva, Maria en Nicolaas 41).
Wellicht is nog een bericht van belang uit hel mirakelboek
der Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, waarin vermeld wordt. dat
de kerk van Groot Zundert in 1383 is afgebrand 42). Men moet
echter huiverig zijn voor de aanvaarding der echtheid van feiten
uit dergelijke bronnen, vooral wanneer zij een bepaald jaartal aan~
geven.
De: vroegste "terminus ante quem" van de stichting der kerk
te Groot Zundert is wel de vermelding van "Johannes, investitus
de Sunderde" uit 1278 43). In dat jaar moet er in elk geval een
kerk (en een parochie) te Groot Zundert geweest zijn. Wanneer
Paus Gregorius IX in 1233 over de bezittingen der Abdij Tonger~
100 spreekt, vermeldt hij: " ...... ecclesias parochiales ...... de Sun~
derde ...... ". Als men, Klein Zundert bedoelende. van "Sunderde"
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spreekt, mag men aannemen, dat er ook in 1233 nog geen kerk te
Groot Zundert was. De kerk aldaar zou dan tussen 1233 en 1278
gesticht moeten zijn.

3.

Patronaatsrecht.

Voor de bepaling van de ouderdom van de Sint Trudokerk
is nog van belang de vraag, wie haar gesticht heeft. Het antwoord
daarop geeft het meergemelde denombrement der Heerlijkheid Zun~
dert~Hertog van het jaar 1440, waarin de volgende passage voorkomt:
"Voirt (behoren tot deze heerlijkheid) mede noch die collatie
ende gifte der Cueren van den persoenschap der kercken van
Groot~Zundert, ende van der Costeriën, ende van den anderen
beneficiën die aldair in der kercken gelegen mogen zijn, gelyc
als die collatie Johannen 44) voirs. ouders ende voirders toebehoirt heeft; want sy fondeerders ende stichters dair af van
beginne geweest zijn" 45)
Een oudere leenbeschrijving van omstreeks 1400 vermeldt
eveneens, dat aan de Heren van Zundert toekomt het collatierecht
van de parochie, het kosterschap en diverse beneficiën 46).
Hoewel beide vermeldingen meer dan 150 jaar jonger dan de
kerkstichting moeten zijn, is het moeilijk te geloven, dat zij geen
waarheid bevatten. De St. Trudokerk heeft alle kenmerken van
een zgn. eigen kerk, welke is gesticht door de grondeigenaar. Door~
gaans lag zo'n kerk binnen de bebouwde kom, bij een herenverblijf
of op een open plein, het oude voorhof der herenhoeve 47).
Opmerkelijk is, dat de kerk ligt juist in het midden van de
drie hofsteden, waarvan hierboven sprake was: die bij de Poelmo~
len, die aan het Laar en die aan het einde der Molenstraat.

4.

Verhouding tussen de kerken van Groot en Klein Zundert.

Mag de kerk van Groot Zundert al door de Heren van Groot
Zundert gesticht zijn, toch schijnt zij een band met de kerk van
Klein Zundert gehad te hebben. Deze was n.l. haar moederkerk.
De vermelding van deze relatie vinden we weliswaar in een stuk
21
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van burgerlijke aard. maar de band tussen kerk en maatschappij
was in vroeger tijd veel sterker dan in de onze.
In 1662 richtten zich de ingezetenen van Klein Zundert tot de
Vrouwe van Zundert. Amalia van Solms, met het verzoek aan hun
dorp een eigen bestuur te geven. bestaande uit een borgemeester.
tWee schepenen en kwartiermeesters. Om aan te tonen. dat hun
dorp veel ouder en dus belangrijker dan Groot Zundert is, geven
zij in de aanhef van hun request te kennen:
"dat sy in haere Dorpe hebben de prochiale ende Matriaele
Kercke. waeruijt die van Groodt~Sundert gesproten is. tot Er~
kentenisse van hetwelcke die van Groodt~Sundert voorsz. van
alle oude tijden ende boven memorie van Menschen sijn gewoon geweest op den eersten Paesdach, naer den middach, te
sermoon ende te vesperen te comen in der Supplianten Kercke,
alsmede van ijder lijck, in haeren Dorpe gevallen, te offeren
twee wassche keerssen. ten proffijte van de voorsijde matriaele
Kercke. ende dat alles totte reductie van den jaer 1648" 48).
Deze mededeling klopt zeer wel met hetgeen in het Bisdom
Luik (waartoe Zundert behoorde) tussen moeder~ en dochterkerk
gebruikelijk was. Laatstgenoemde moest soms aan de moederkerk
een jaarlijkse cijns betalen; haar parochianen hoorden in de moederkerk op de synodale zitting van de deken te verschijnen 49).
Deze filiatie houdt overigens wel iets vreemds. De Klein Zun~
dertse parochie was in handen van de abdij van Tongerloo en lag
op het gebied der Heren van Breda (in het latere Zundert-Nassau).
De Groot Zundertse kerk lag in een grondheerlijkheid. was een
eigen kerk en had geen enkele band met genoemde abdij. Het zou
echter thans te ver voeren. op de merkwaardigheid van deze ver~
houding in te gaan.
Wat uit deze relatie zeker blijkt, is in elk geval. dat de kerk
van Groot Zundert jonger, zelfs véél jonger moet zijn dan die van
Klein Zundert; zij is vermoedelijk lang na 1157 ontstaan 50).

5.

Tiendrecht.

De inkomsten der parochie Groot Zundert zijn niet gering
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geweest. De pastoor trok pacht van percelen bouw~ en weiland
en daarnaast de tienden van een viertal tiendblokken. Het is de
ligging dier tiendblokken, welke ons opmerkzaam moet maken. Het
waren de Cloot~tiend onder Wernhout, de tiend van Ter Eycke 51)
onder Wernhout, die van Maerbergen aan de rand van Wernhout
en de Kyftiende, gelegen "alomme tot Wymeren" en elders 52).
Het feit. dat tienden der Groot Zundertse kerk getrokken
werden uit landen, gelegen buiten het latere territoir van de ker~
~,tichter wettigt het vermoeden, dat deze Zundertse Heer aanvan~
kelijk ook op het grondgebied der latere Heerlijkheid Wernhout
rechten heeft bezeten.
Juten meent, dat de Heerlijkheid Zundert zich aanvankelijk
ook over Wernhout heeft uitgestrekt en dat deze laatste Heerlijk~
!leid in de loop der 12e eeuw: uit het Zundertse goed is voortgeko~
men 53).
Dit lijkt niet erg waarschijnlijk, omdat er een sterk vermoeden
bestaat, dat nog in 1233 ,....- zoals we zagen ,....- in Groot Zundert
geen kerk bestond; en mogelijk zelfs de naam Zundert voor die
plaats niet ontstaan was.
Wanneer de Heerlijkheid Wernhout werkelijk uit die van
Zundert~Hertog is voortgekomen, is het toch wel vreemd, dat tus~
sen beide rechtskringen verschil bestond in jurisdictie. Zundert~
Hertog n.l. heeft nooit meer dan lage jurisdictie gekend. Wernhout
bezat echter hoge rechtsmacht. getuige o.a. zijn recht van de galg.
Nog merkwaardiger is voorts, dat Wernhout steeds een derde deel
van de Heerlijkheid Brecht moet hebben uitgemaakt. terwijl Zun~
dert~Hertog immer een zelfstandig gebied is geweest.
Is er ooit een "personele unie" geweest tussen Zundert~Hertog,
Wernhout en Brecht? Is Wernhout uit Zundert voortgekomen
ter gelegenheid ener boedelscheiding of is het omgekeerde het geval
geweest? Deze vragen zijn wel heel moeilijk te beantwoorden. Het
feit. dat beide gebieden leengoederen bezaten in elkaars gebied 54)
schijnt wel mede te wijzen op een vroegere eenheid tussen deze
territoria.
Als Wernhout vroeger met Zundert één geheel heeft uitge~
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maakt, zou het minder vreemd zijn, dat deze hoge Heerlijkheid
nooit kerkelijke zelfstandigheid heeft gekend 55).
Wanneer de pastoor van Groot Zundert alleen tiend hief uit
gronden buiten de Heerlijkheid van die naam, dan vraagt men zich
af, wie wel de tienden trok uit de ongetwijfeld bebouwde gronden
van Zundert~Hertog. Wij zagen reeds, dat binnen dit betrekkelijk
kleine territoir 56) drie "hoven" bestonden. Uit deze hoven, die
de Heer aanvankelijk zelf zal hebben geëxploiteerd, zullen geen
tienden geheven zijn. Verder hoorde een aantal landerijen de
pastoor toe.
Wie uit de overgebleven landerijen tiend hief vermelden de
reeds gesignaleerde denombrementen van c. 1400 en 1440. De
Heer zelf hief twee (van de drie?) schoven tienden "aen den Hert~
ganck" (d.i. Zundert~Hertog's kern) en het derde deel in twee
schoven tienden te Achtmaal en Wernhout 57). Wie de derde
schoof der tienden aan de Hertgang hief, blijkt uit een rekening
van de rentmeester van Zundert dd. 1546. Deze, Pauwels van
Nassau, vermeldt, dat die schoof in leen was gegeven aan Dierick
de Borchgrave.
Nog in de twintigste eeuW werden de tienden van Zundert~
Hertog verdeeld in verhouding 2 : 1. Twee derde parten kwamen
de Staat toe, als rechtsopvolger van de Heer van Zundert en één
derde part behoorde aan particulieren; deze waren voor een deel
de rechtverkrijgenden van de Heer van Loenhout 58).

* *
Gaan we tenslotte na, tot welke conclusies bovenstaande be~
schouwingen aanleiding kunnen geven:
1) In het mesolithisch tijdperk woonden of verbleven mensen
in het Zundertse gebied: tussen Achtmaal en Nieuwmoer en nabij
het Schijf.
2) Er is niets bekend van bewoning van Zundert in de prae~
germaanse, oud~germaanse of frankische periode; dit ondanks het
voorkomen der namen Achtmaal, Mael (maer) bergen e.d.
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3) De naam Zundert wordt voor het eerst in 1157 vermeld;
de bevolking concentreerde zich toen in het noorden der gemeente,
nabij Raamberg, Stuivezand en de grens met Rijsbergen.
4) De kerk van Klein Zundert is gesticht lang of kort vóór
1157. De dorpskern van Klein Zundert kan tussen de 12e en 14e
eeuw uitgebreid zijn tot het huidig centrum en later, wellicht na
1648, daarheen geheel verplaatst.
5) De kerk van Groot Zundert is vermoedelijk gesticht tussen 1233 en 1278 door de Heren van Zundert~Hertog; in elk geval
in een periode toen Zundert~Hertog en Wernhout één geheel
vormden, althans onder het gezag van een Heer stonden.
6) Het huidige Groot Zundert heeft als dorpskern zijn vol~
tooiing gekregen tussen 1233 en 1265; als complex heerlijke goederen bestond het al vóór 1233, hetzij als feodum, hetzij (in den
beginne) als allodium.
Moge deze bijdrage iets meer klaarheid in de oudste geschiedenis van Zundert hebben gebracht. Hopelijk komen mettertijd,
vooral in België, nog bronnen te voorschijn, welke een verdere bewerking en verdieping dier geschiedenis mogelijk maken 59).
Juni 1955.

AANTEKENINGEN.
1) CfT. het bericht in Brabants Heem II (1950) p. 71.
2) Prof. Mr Henri van der Hoeven: Bijdragen tot de kennis der geschiedenis
van Zundert en Wernhout (Zundert 1920) p. 239. (Hierna geciteerd als: Van
der Hoeven).
3) G. C. A. Juten: De Parochiën in het Bisdom Breda, Dekenaat Breda II
(1935) p. 342. (Hierna geciteerd als: Juten). H. J. M. Kunst in zijn Oud Zundert (Brasschaet 1927) p. 51 acht het mogelijk, dat de naam Achtmaal is afgeleid van "dachmael", volgens hem een stuk grond, dat in één werkdag bemaaid kon worden.
3 a) Dagblad De Stem van 13 Aug. en 3 Sept. 1949.
4) Dr. A. Weynen te Tilburg berichtte mij, dat het element hond inderdaad
op een oude offerplaats kan wijzen.
De Hondstaart ligt op de kadastrale percelen sectie F no. 628-633; 637-639;
641-646; 2568-2569; 3109-3110; 3392-3393.
Omstreeks 1936 verscheen in het Dagblad van Noord-Brabant een bericht omtrent de vondst van munten in de nabijheid (op De Geest). Er waren 37 zilveren
en 15 gouden munten in twee potten. Hieronder waren er uit de tijd van
Frederik Hendrik. De vinder was Ant. Dictus, Kloothoefsebaan 1. (mededeling
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van de heer J. Kunst, lid van de Gemeenteraad te Zundert en krantenknipsel
in gemeente-archief Zundert). In een legger der verponding over 1697-1808
komt op fol. 4 voor "den hontsteertacker" te Achtmaal (gem. archief, inv. 852).
Cfr. voor de naam Hondseind: W. J. C. Binck, Omzwervingen in de Alphense
praehistorie (1945) p. 9, 30, 52, 69. Te Roosendaal kent men een Hondsberg,
cfr. Jaarb. Ghulden Roos 1948 p. 112; te Den Hout bestaat eveneens de Hondstaart; bij Oisterwijk een Hondsberg. W. Knippenberg geeft in Brabants Heem
VII (1955) p. 83-84 een groot aantal hond-namen. Hij acht vooralsnog een
zekere verklaring van de hond-veldnamen niet mogelijk.
5) De Sanvelisberg ligt op de kadastrale percelen sectie B no. 1996--1998
(aan de Zandweg van Zundert naar Etten, iets ten westen van de Raamberg).
De naam Zundert zelf verdient ook nog verdere bestudering. Behalve hetgeen
Van der Hoeven (a.w., p. 1-2) hierover mededeelt, is nog van belang: Schönfeld, Altgermanische Personen- und Völkernamen. Sandraudiga (z. pI. en j.).
Te Rhenen lag in 1440 de hofstede "den Sondert", die in 1932 nog bestond en
ook wel "de Sundert" heet. Cfr. W. van Iterson, De hist. ontw. v. d. rechten
op de grond in de provincie Utrecht (Leiden 1932) I, 1, p. 31.
6) Th. E. van Goor: Beschlijving der Stadt en Lande van Breda (1744) p.
516-517; Ger. Meeusen: De voormalige Heerlijkheid Esschen-Calmpthout en
Huybergen, in: Oudheid en Kunst XX (1929) p. 27; Dr M. A. Erens: De oorkonden der abdij Tongerloo, dl. I (1948) no. 9 (hierna geciteerd als: Erens).
Vergelijk nog hetgeen Mr. H. Hardenberg hierover schrijft in zijn studie: Het
ontstaan van de Vrijheid Tilburg, in: Van Heidorp tot industriestad (Tilburg
1955), p. 64.
7) Mr F. F. X. Cerutti in De Geschiedenis van Breda, De Middeleeuwen
(1952) p. 27 noot 6. Mr Cerutti wees mij erop, dat de hier genoemde Arnulphus,
qui Brabantinus cognominabatur ook voorkomt in de zgn. stichtingsoorkonde
van Postel (1173). Cfr. Th. Welvaarts, Geschiedenis der Abdij van Postel II
('S Hertogenbosch 1879), bijl. 1. Er bestaat volgens Mr C. twijfel, dat minstens
één in de acte genoemde getuige in de 12e. eeuw geleefd heeft.
8) Thans sectie B no. 1959; eigendom van de landbouwer A. J. Jacobs, Kerkhofstraat 5 te Klein Zundert. Vlakbij het vrij hoge terrein loopt de Moersloot.
Het terrein zelf noemt men "Pahnbosch". Nabij Klein Zundert kent men
"het Vagevuur", een naam, die veelal praehistorische betekenis heeft.
9) Erens no. 22; cfr. noot 10.
10) Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude hertogdom
Brabant VI (1907) p. 379---380, alwaar een omstreeks 1650 opgemaakte Index
archivarum der Abdij Tongerloo; Aub. MiTaeus, Opera diplomatica et historica
tom. I (Bruxellis 1723) p. 550; Erens no. 36.
11) Erens no. 111.
12) Dr M. A. Erens: Charters voor de geschiedenis der parochie Klein Zundert,
in Taxandria XXXV (1928) p. 31-32; Van der Hoeven p. 27 noot 1.
13) Capella is afgeleid van cappa of van capsa (reliquiarum). In de Frankische
tijd is het een aanduiding voor een titulus minor, een bidplaats van mindere
rang. Een deel dier capellae werd later parochiekerk. Cfr Nolet-Boeren, Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen (1951) p. 339-340.
14) P. J. Goetschalckx en B. van Doninck: Oorkondenboek der abdij van Sint
Bernaerts op de Schelde, in: Bijdragen tot de geschiedenis XII (1913) p. 61 e.
v.; 383. De acte komt voor in een cartularium van die Abdij. Met de abt, de
deken van Hilvarenbeek en de pastoor van Eekeren hangt de pastoor van Zundert zijn zegel aan dit testament.
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15) Het stuk is door Prims uitgegeven in Bijdragen tot de geschiedenis XIX
(1927) p. 292---293 en ontleend aan een handschrift van Diercxsens uit 1747.
16) P. J. Goetschalckx, Oudste stukken uit het archief der kapelanen in de
kerk van O.L.V. te Antwerpen, in: Bijdragen tot de geschiedenis XIV (1922/23)
p. 289-290. De aldaar geplaatste datering 2 act. 1294 is foutief.
17) Erens no. 9.
18) Juten p. 322.
19) Juten p. 356.
20) In Taxanillia XXXIV (1927) p. 312---316 toont G. C. A. Juten aan, dat
Roghman zich vergist heeft, toen hij boven zijn tekening Rijsbergen schreef.
De tekening vindt men bij J. W. A. Gommers: Beschrijving van Rijsbergen
(1909) p. 174; Jan Kalf: De monumenten in de voormalige Baronie van Breda
(1912) p. 297. Een andere afbeelding staat in Nederlandsche Outheeden en
Gezigten no. CLXIX.
De Amsterdammer Roeland Roghman leefde van 1597-1686. Cfr. A. von
Wurzbach, Niederl. Künstlerlexikon 11 p. 464.
21) Juten p. 358-367; 381 noot 2.
22) Brief van Dr P. J. R. Modderman, Conservator R.O.B. dd. 8 Febr. 1955
en mededeling van de heer H. A. Ludwig te Ginneken.
23) Gemeente-archief Zundert, Gemeenterekening 1866, bijlage no. 19 (koopacte dd. 15 Nov. 1866); Taxandria XLIII (1936) p. 82. Cfr. voor een lijkweg
te Alphen: W. J. C. Binck, a.w. p. 33.
24)
Van der Hoeven p. 67-70.
25) In een jaargetijdenboek der kapelanen van O.L.V. te Antwerpen, dat rond
1250 moet zijn aangelegd, wordt op 7 Januari vermeld de sterfdag van "Katerina, domina de Sunderde". Later is daaraan toegevoegd "unde habemus XVI
denarios in allodio". (P. J. Goetschalckx, Het jaargetijdenboek der kapelanen
van O.L.V. te Antwerpen, in: Bijdragen tot de geschiedenis XV (1923/4) p. 576).
Moet het woord allodium ons doen twijfelen en in het oude Zundertse goed
iets anders doen zien dan een feodum?
26) De hof met de poelrnolen heeft vermoedelijk gelegen ter plaatse of in
de nabijheid van de tegenwoordige Akkennolen, nabij de Kleine Beek, dus
op de noord-westrand van de Heerlijkheid Zundert. - In een artikel over de
Akkermolen te Zundert hopen we dit vermoeden nog eens te verantwoorden.
27)
Met "cruyt" is vermoedelijk bedoeld eetbaar groen, groente. Dit woord
kan ook geneeskrachtige plant of toverkruid betekenen. Cfr J. Verdam, MiddeIned. Handwoordenboek (Den Haag 1911), kol. 316.
28) Van der Hoeven p. 111-112; 117-118; 239; de vennelding "aen dat
landt" op p. 118 regel 17 v.b. is door Juten (p. 282) geinterpreteerd als "aen
dat Laer". Nabij het Hof te Laer lag nog de Jan Luymens hof en aan de
Veldstraat tussen die straat en de Houbusch de hof van Jan van Nederven.
Cfr Het oud-Zundertse geslacht Van den Lare, in De Brabantse Leeuw IV
(1955) p. 145-15l.
29) Van der Hoeven p. 40l.
30) Juten p. 283-284. Voor de eer genoemde Willero en Jan van Montenaken
geeft hij geen voldoende bewijs.
31) Zie noot 16.
32) Van der Hoeven p. 28l.
33) Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom Breda IV p. 327, noot c. Krüger
schrijft daar: "Volgens eene aanteekening, berustende op het Secretarie te
Zundert, is de groote kerk te Groot-Zundert gesticht in het jaar 1281; doch
heeft sedert hare stichting vele en groote veranderingen ondergaan (zonder
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betwisting laat ik dit in 't midden)".
34) Van der Hoeven p. 139. De bewuste aantekening werd tot dusver niet teruggevonden.
35) Van der Hoeven p. 17.
36) Juten p. 287; Taxandria XLVI (1939) p. 133-134.
37) Gramaye, a.w. p. 12. P. Placidus O.M. Cap. aanvaardt in de Geschiedenis
van Breda (De Middeleeuwen, p. 125) de juistheid van dit bericht. Vergelijk
voorts nog Th. van Rheineck Leyssius, De afstamming der Heeren van Stryen
en Breda uit het Brabantsch-Henegouwsche Huis, in Ned. Leeuw L (1932),
kol. 73-74.
38) p. 15.
39) p. 287 noot 2.
40)
De monumenten enz. p. 355 en 360. Onze foto geeft de kerk vanuit het
zuid-oosten, zoals zij was in 1908.
41) G. C. A. Juten, Consilium de Beke (1920) p. 183, 185, 186, 188.
'J2)
H. J. M. Kunst, Merkwaardige gebeurtenis te Groot-Zundert in 1383, in
De Boer XXVII (1955) no. 19 (14 Mei 1955), ontleend aan Otho Zylius SJ.:
Historia miracvlorvm B. Mariae Silvadvcensis (Antwerpen 1632) p. 166-168.
43) Zie noot 14. Dat met Sunderde hier de parochie Klein Zundert bedoeld
zou zijn, lijkt minder waarschijnlijk, omdat gemelde parochie reeds in 1265
(zie boven) als "Parvus Zonderde" wordt aangeduid. Waar het woord parvus
wordt weggelaten, mag men toch wel aannemen, dat de parochie Groot Zundert wordt bedoeld.
44) Johanna van Schoonhoven, de echtgenote van Willem van der Marck,
was van 1451-1474 Vrouwe van Zundert-Hertog. Zij stierf in 1506 en werd
begraven in de kerk van Lummen.
45) Van der Hoeven p. 119.
46) Van der Hoeven p. 111-112. Blijkens Juten p. 289-290 bezat de Heer
het begevingsrecht der beneficiën van de H. Nicolaas, St. Jan Evangelist (later
H. Kruisbeneficie genoemd) en van de H. Maagd. Vergelijk nog Consilium de
Beke p. 183, 184, 186.
47) J. Laenen, Kerkelijk en godsdienstig Brabant 1 (1935) p. 45-46.
48) Gemeente-archief Zundert, inv. 743; Van der Hoeven p. 17, 362 en 363.
49) J. Laenen, a.w. p. 203-204.
50) Aangenomen, dat de parochie Klein Zundert in 1157 nog in een pril
stadium verkeerde. Juten p. 353 laat haar stichten door een bisschop, die in
betrekking stond tot de abdij van Echternach; heeft dit vermoeden wel veel
grond? Bij de parochiegeschiedenis van Rijsbergen oppert Juten (a.w. p. 111)
hct vermoeden, dat de abdij Tongerloo rond 1125 te Klein Zundert een kerk
voor haar pachters heeft gebouwd. Hierbij zij opgemerkt, dat de abdij Tonger100 pas rond 1130 werd gesticht (Laenen, a.w. Lp. 53) en dat in de eergenoemde pauselijke bevestiging van 1145 nog niet wordt gerept van bezittingen
te Zundert.
51) Over de jurisdictie van de Hoeve Ter Eyck: Van der Hoeven p. 399. Omstreeks 1435 had Margriet Ansems hier een leenhof van omtrent 22 man (Van
der Hoeven p. 280).
52) Juten p. 288.
53) p. 345.
54) Van der Hoeven p. 82.
55) Bij een schenking aan de kapelrij van O.L.V. in het begijnhof te Antwerpen dd. 8 Oct. 1295 wordt nog gesproken van goederen, liggende "in parochia
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de Sunderde, in loco qui dicitur Warenhout". - Bijdragen tot de geschiedenis
ter in noot 16 vennelde plaatse.
56) Men vergelijke bijgaande kaart en het schetskaartje vóór in het boek van
prof. Van der Hoeven.
57) Van der Hoeven p. 112; Cfr. H. J. M. Kunst, Oud-Zundert p. 68.
58) Van der Hoeven p. 395-396; over Pauwels van Nassau p. 261.
59) Mijn oprechte dank aan de heren H. en J. Kunst te Zundert en de heer
H. A. Ludwig te Ginneken, die mij waardevolle aanwijzingen hebben gegeven
voor het praehistorisch gedeelte van mijn onderzoek.
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