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Het oudste leenregister van de hertog van Brabant, het "Latijnsboek",
dat werd begonnen in 1312 en afgesloten kort na 1351/ vermeldt als leen
houder van de helft van het dorp Chaam een zekere Jan Maaszoon uit de
parochie Marters (Johannis filius Thome de parochia de Marters). Een
duister personnage, die Jan Maaszoon, waarover ik enkele jaren terug in
dit zelfde Jaarboek slechts weinige en dan nog vrij vage bijzonderheden heb
kunnen bieden.2 In de tijd, die sedert verstreek, heeft de figuur voor mij
scherpere trekken aangenomen. Ik kan nu mededelen, dat Jan Maaszoon en
zijn zoon Peter gegoed zijn geweest onder Hambroek.Gageldonk en zelfs
een tijd lang de heerlijkheid van die naam hebben bezeten. Dit dunkt mij
een goede aanleiding te zijn om meteen de leenopvolging in de heerlijk
heden Hambroek en Gageldonk te bespreken.

Prinsenhaagse lenen worden in genoemd "Latijnsboek" altijd gesitueerd
onder de "Hage" (Latijn: in Dumo). Jan Maaszoon, bezitter van Hambroek·
Gageldonk, is de enige, die er wordt gelocaliseerd in "Marters", wat de
kerkelijke benaming was van middeneeuws Prinsenhage.3 En in het "Hooft
leenboek" (l5e eeuw) wordt een beemdeken van de jonkvrouwen Lijsbeth
en Catharina van Hambroek, gespleten uit het goed Hambroek, zelfs met
zoveel woorden beschreven als "binnen der prochien van Hambroeck
gheleghen".4 Naar aanleiding hiervan zou men de oude vraag kunnen
ophalen, of dan toch de eerste parochiekerk van Prinsenhage op de Beek
heeft gestaan; een vraag die al in 1861 door Kleyn is gesteld 5 en onlangs
opnieuw in discussie is gebracht door Brekelmans 6 en Hardenberg. 7

Mocht de oudste kerk inderdaad onder de Beek zijn te zoeken, dan zou
men voor Prinsenhage een zelfde beeld verkrijgen als voor een aantal andere
dorpen van de streek, die verdeeld waren tussen de hertog van Brabant en
de heer van Breda en wel zo, dat de onmiddellijke omgeving der kerk
geheel hertogelijk was, de peripherie der gemeente daarentegen voor het
merendeel Nassaus.s Het hertogelijke deel van Prinsenhage lag vrijwel
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geheel onder de Beek (sedert 1951 Prinsenbeek) en omvatte de heerlijk
heden Burchst, Gageldonk en Hambroek. Ook inzake tiendheffing valt een
ten dele gelijksoortige splitsing van het gebied waar te nemen: terwijl de
tiend van de Hage (Prinsenhage) in het algemeen aan de abdij Thorn
toekwam, werd die van Burchst en Overveld geheven door de pastoor van
Gilze.9

In tegenstelling tot Burchst en Gageldonk vond de naam Hambroek tot
heden nog geen verklaring. Het zal voor de oorsprong wel weinig terzake
doen, dat de naam ter plaatse wordt uitgesproken als Annebroek of soms
zelfs Annikbroek, wat een gevolg kan zijn van volksethymologie (annebroek
heet daar ook de Vlaamse gaai). Meer ophelderend zou kunnen zijn het
feit, dat onder Gageldonk naast Hambroek een Braeckbroeck wordt ge
noemd,lo gelijk men een Ter Brake heeft naast Chaam. Hambroek en Chaam
hadden in de veertiende eeuw dezelfde bezitter.

1. HAMBROEK EN GAGELDONK.

Volgens Galesloot in zijn editie van 't Latijnsboek zijn Hambroek en
Gageldonk altijd onderscheiden heerlijkheden geweest; ik geloof eerder,
met Juten, Drossaers en Cerutti, dat Hambroek ontstond door splijting van
Gageldonk. ll Later zijn de twee ten dele herenigd onder Jan Maaszoon en
Peter zijn zoon. Juten noemde dat een hereniging van Hambroek met
Gageldonk. Ik acht het juister te spreken van een vereniging van half
Gageldonk met Hambroek. Voor een beter begrip is het nodig, vooraf een
uiteenzetting te geven over wat de leenregisters bedoelen met de termen

"helftstede" en "halfscheidinge".
Al vóór 1300 was 's hertogen "stede" of "dorp" van Gageldonk ver

deeld geworden in twee helften, de ene omvattend Roosendaals Gageldonk
(onder Roosendaal, Nispen, Heerle, Wouw), de andere Prinsenhaags
Gageldonk (onder Prinsenhage, Sprundel en Tilburg). De Prinsenhaagse
helft speciaal is het, die in de Leenregisters te boek staat als "die helftstede
van Gageldonc". Spoedig heeft op haar beurt ook de Prinsenhaagse helft
stede een halfdeling ondergaan en is zij verdeeld geworden in twee half
scheidingen. Het is speciaal de met Hambroek verenigde helft, die sedert
ca 1370 in de registers wordt aangeduid als de "halfscheiding van Gagel-
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donc"; voor de andere helft zoekt men er die aanduiding vergeefs, wel om
deze reden, dat zij niet als zodanig in leen werd uitgegeven, maar terstond
weer werd verbrokkeld.

De leengriffiers boekten Prinsenhaags Gageldonk en Hambroek beide
onder de rubriek Roosendaal, wat een relict lijkt van de aloude eenheid
van Gageldonk, waarvan de kern onder Roosendaal lag. Hambroek situeren
zij in de helftstede van Gageldonk, d.w.z. in de Prinsenhaagse helft van
Gageldonk. Het lijkt mij daarom zeker, dat Hambroek, ook na het ontstaan
der helftsteden, nog enige tijd deel is blijven uitmaken van de Prinsenhaagse
helftstede. Trouwens, het "Latijnsboek" vermeldt Hambroek nog niet als
afzonderlijk leen en onder de Be-eeuwse Van Hambroek's is er een, die
"gezegd van Hambroek" (dictus de H.) heet, welke uitdrukking eerder
past bij een achterleenman of laat dan bij een leenman.

Als afzonderlijk leen staat Hambroek voor de eerste maal geregistreerd
in het "Stootboec" (1355-1370) en als eerste houders zijn bekend een
ridder Peter van Hambtoek (1356) en zijn dochter Beatrijs. Die ridder
Peter behoorde blijkens zijn wapen (drie schuinkruisjes) tot hetzelfde
geslacht als de toenmalige heer van Gageldonk, hetgeen er op wijst, dat
Hambroek was afgesplitst van Gageldonk, zulks wel ingevolge een erf
deling of andere familietransactie, waarvan de juiste toedracht helaas in het
duister ligt. De afsplitsing kan veilig worden gedateerd in het tweede
kwart van de 14e eeuwen zij is, vóór de Nassause tijd, nooit meer teniet
gedaan; wel bleef de herinnering aan de oorspronkelijke eenheid bewaard,
o.a. door de omstandigheid, dat die van Hambroek inzake bede en heervaart
tesamen golden met die van Gageldonk. '2

De halfscheiding ontstond eerst later, want de registers situeren Ham
broek in de helftstede, maar buiten de halfscheiding. Hugeman van Zeven
bergen ontving in 1370 Gageldonk nog, zoals zijn voorouders het hadden
bezeten, d.w.Z. geheel de helftstede (zonder Hambroek), maar zijn opvolger
Bouden Thonysz ontving slechts dat deel, dat na hem door Beatrijs van
Hambroek zou worden bezeten, gelijk de leengriffier Specht te verstaan
geeft (Bijlage B en C). Welnu, het aandeel van Beatrijs draagt in het
"Hooftleenboek" de naam "halfscheiding van Gageldonk".

De toevoeging der halfscheiding aan Hambroek heeft plaats gehad kort
na 1370, misschien al vóór 1373, zeker vóór 1383. Al in 1373 blijkt de
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Gageldonkse hoeve Eyndhoven halfdelig te zijn,13 en de niet·Hambroekse
halfscheiding was al vóór 1383 verdeeld tussen de oude van Gageldonk's
en Margaretha van der Lippe.14 De wijze, waarop dit geschiedde, ontgaat
ons. De term "helftscheiding" wijst op erfdeling; in de plaatselijke schepen·
acten duidt hij een perceel aan, dat aan twee erven vererfde en daarna, bij
de opheffing der onverdeeldheid, tussen deze gehalfdeeld werd.

Mogelijk is Bouden Thonysz, de laatste heer uit het huis Zevenbergen·
Gageldonk, gehuwd geweest met Beatrijs, erfdochter van Hambroek. Zeker
trad deze Beatrijs later in het huwelijk met Jan Maaszoon van Marters,
zodat hun zoon Peter zijn moeder bij de halfdeling van Gageldonk kon
representeren. Het blijft echter ook mogelijk, dat Jan Maaszoon de half·
scheiding zonder meer kocht, want de leengriffier Specht, redacteur van
het Spechtboek, geeft te verstaan, dat die van Zevenbergen Gageldonk
(geheel of ten dele?) verkochten. In ieder geval zal daarna een Peter, zoon
van Beatrijs en Jan Maaszoon, zowel Hambroek als de halfscheiding bezit
ten, en wel de halfscheiding als annex van Hambroek (niet omgekeerd).
Deze Peter verkocht in 1417/18 al dit bezit aan Peter van der Beversluis,
die twee jaar later in het huwelijk trad met Johanna van Gageldonk, bij
welke gelegenheid deze van Johanna's vader een deel ontving van de andere
halfscheiding, die niet aan Peter Jan Maaszoon had behoord.

De gang van zaken is dus een geheel andere geweest dan Juten aannam.
Volgens Juten zou Hambroek, tot dan deel van Gageldonk, pas omstreeks
1418 afzonderlijk in leen zijn uitgegeven bij gelegenheid van het huwelijk
van Peter van der Beversluis met Johanna van Gageldonk. Het is Juten
ontgaan, dat Hambroek al vóór 1370 een zelfstandig leen was en al kort na
1370 vermeerderd was met een der halfscheidingen van Gageldonk. Boven·
dien verwarde Juten met elkaar de verkoopacte van 1417/18 en de huwelijks
dotatie van 1419/20, waardoor Hambroek opnieuw werd vermeerderd.15

Tenslotte heeft hij nog een verkeerde uitleg gegeven aan de notitie in het
Spechtboek (zie Bijlage B), dat Beatrijs' goed "één goet (was), maar nu
eist gedeilt vanden goede van Gageldonc". Onderwerp van de zin is niet
Hambroek, maar de halfscheiding van Gageldonk, oftewel Hambroek en de
halfscheiding samen, en de mededeling van Specht slaat op de situatie, zoals
die vóór 1370 bestond, niet op die van 1417-1420 en later.

Werd alzo de halfscheiding een onderhorigheid van Hambroek, sterker
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nog: weldra zou bijna geheel Gageldonk bij Hambroek worden gevoegd.
Telt men bij elkaar, wat het aveu-dénombrement van 1440 (Bijlage E)
opsomt als onderhorig aan het hof van Hambroek, dan verkrijgt men een
totale oppervlakte, groter dan de gezamenlijke oppervlakte van Hambroek
en Gageldonk, die 117 bunder bedroeg. Het eigenlijke Gageldonk in
Prinsenhage mat 83 bunder, ongerekend de annexen.J6 Enkele periphere
manschappen en cijnsen (vooral onder Overveld en Westrik) buiten be
schouwing gelaten, had het eigenlijke Hambroek, volgens het aveu van
1440, een oppervlakte van 34 bunder, te verheergewaden met een paar
witte handschoenenY

Dit lijkt in strijd met de verhouding van een halfscheiding. Men bedenke
echter, dat in de oppervlakte van 1440 ook de dotatie van 1419/20 was
begrepen. Verder bedenke men, dat een halfdeling niet twee helften van
gelijke oppervlakte behoefde mee te brengen; er kon ook op andere manieren
aequivalentie der delen worden betracht. In dit geval schijnt het zo te zijn,
dat de Hambroekse halfscheiding meer dan de helft van het landoppervlak
van Gageldonk omvatte, terwijl de andere halfscheiding weinig meer
besloeg dan het hof en de hofgronden van Gageldonk met de daaraan
vastzittende heerlijke rechten, uiteraard financieel meer interessant dan de
overige grond. Een nauwkeurige afbakening der twee afscheidingen is op
grond van het aveu van 1440 alleen niet mogelijk, zelfs indien men zou
beschikken over een degelijke veldkaart.

Duidelijk is wel, dat de 18 bunder van Gageldonk in Sprundel-Hertog
in het dénombrement van 1440 tot de onderhorigheden van Hambroek
worden gerekend; het blijkt alleen niet, of dit geschied is op grond der
halfdeling danwel krachtens de huwelijksdotatie van 1419/20. Ofschoon in
dit verband weinig ter zake doende, is het geval in twee opzichten interes
sant. Eerstens werden de 18 bunder in kwestie in 1440 in leen gehouden
door iemand uit Roosendaal. Vervolgens ressorteerden zij voor de hoge
rechtspraak onder een ander ressort dan het hoofdgoed. Sprundel (met
Etten) ressorteerde immers onder de meierij van Kontich, Prinsenhage
onder de meierij van Zandhoven.18

In 1440 waren 31 bunder van Gage1donk eigen bezit van het Antwerpse
geslacht Van der Beversluis en nog 29!/z bunder waren toen eigen goed
van leden van het geslacht Maassen van Marters. Geen wonder, dat in de
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periode 1370-1440 het juist deze twee concurrerende geslachten van
ridderlijke ingelanden zijn geweest, die achtereenvolgens de heerlijkheid
Hambroek hebben begeerd en verworven.

Over de verdere gesd1iedenis kunnen wij kort zijn. Jan van Gageldonk
droeg in 1419/20 zijn deel van de Zevenbergse halfscheiding op aan Peter
van Hambroek-Beversluis, die reeds twee jaar eerder de andere halfscheiding
met Hambroek had gekocht van Peter Jan Maaszoon. De rechten, die
Margaretha van der Lippe al vóór 1383 op het eigenlijke hof en Zeven
bergs Gageldonk bezat, vererfden op haar zoon Otto van der Lek, die zich
in 1411 heer van Gageldonk noemU9 Otto's zoon Willem van der Lek,
beleend in 1429, verkoopt zijn deel in 1436 aan Willem de Bye.20 Bij de
meer omvattende transactie van 12 juni 1445 verkoopt Jan van Hambroek
Beversluis zijn deel (Hambroek, de halfscheiding en de huwelijkdotatie
van 1419/20) aan dezelfde Willem de Bye.21 Zodoende bezitter van Ham
broek en geheel Gageldonk geworden, verkoopt Willem de Bye 27 febr.
1459 de beide heerlijkheden aan Jan van Nassau, die hem de goederen in
leen terug geeft, maar de heerlijkheid aan zich houdt.22 Het jaar daarop
wordt Jan van Nassau door de hertog met de beide heerlijkheden beleend
en wordt het geheel formeel bij de heerlijkheid Breda gevoegd. De twee
goederen worden nu verenigd en verliezen hun laatbanken.

2. DE LEENOPVOLGING IN ZEVENBERGEN-GAGELDONK.

De bezitters van onverdeeld Gageldonk der 13e eeuw worden hier
voorbijgegaan; over hen is trouwens onlangs nieuw licht verschaft door
Hardenberg.23 Over de geschiedenis en leenopvolging in de Roosendaalse
helftstede van Gageldonk zijn we sedert kort uitstekend ingelicht door
Cerutti.24 De geschiedenis van de Prinsenhaagse helftstede en van Hambroek
is nog vrijwel onbeschreven.

De delen van Prinsenhaags Gageldonk zullen hier verder worden
genoemd Zevenbergen-Gageldonk en Hambroek-Gageldonk, aldus onder
scheiden naar de bezitters, en van beide zal de leenopvolging afzonderlijk
worden gegeven. Vooreerst dan de leenopvolging in Zevenbergen-Gagel
donk, in hoofdzaak beperkt tot de periode voorafgaande aan de halfdeling.

1) Peter van Zevenbergen, ook geheten Peter Janszoon van Zeven
bergen en Peter (Jansz.) van Gageldonk, genoemd van 1324-1336.25
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Volgens van Rheineck Leyssius 26 was hij een kleinzoon van Willem Huge
manssone van Sevenbergen (gestorven in 1293). Als zijn kinderen zijn
bekend een Willem (1344) 27 en een Jan, die opvolgt.

2) Jan wm Zevenbergen of Jan van Gageldonk, zoon van de vorige,
genoemd in 1346.28 Volgens het "Latijnsboek" moesten zijn zoons Willem
en Jan opvolgen, maar de auteur verklaart niet te weten, of zij het leen
verhieven.29

3) Scoblandt van Zevenbet·gen, ook genoemd Willem Scoblant, volgens
Van Rheineck Leyssius een broer van Gerrit Hugemanssone (1358) en dus
een achterneef van de vorige.

4) Hugeman van Strijen, heer van Zevenbergen, met Gageldonk beleend
11 dec. 1370. Leefde nog in 1403, in welk jaar hij zijn elf bastaarden
begiftigde, o.a. een Willem Scoblant en een Boidin (hij had geen wettige
kinderen). Volgens het Spechtboek (fol. 162r) zouden die van Zevenbergen
Gageldonk hebben verkocht, hetgeen dan al kort na 1370 moet zijn gebeurd.

5) Boidin Thonyszo.ne, overigens onbekend; misschien identiek met
Boidin, de bastaardzoon van de vorige?

Met deze Boidin sluiten de registers de leenopvolging van Gageldonk
af, en met reden, want Hugeman was de laatste bezitter van heel Gagel
donk. Zijn opvolger Boidin ontving slechts de (later Hambroekse) half
scheiding; Specht laat immers verstaan, dat Boidin's deel overeenkwam met
dat van Beatrijs van Hambroek, zijn opvolgster.

Het eigenlijke hof van Gageldonk en de heerlijke rechten gaan, zoals
gezegd, via Margaretha van der Lippe over aan de Van der Lek's, op tot
nu onverklaarde wijze. Wat zich verder nog Van Gageldonk noemt, zijn
nazaten van de Van Zevenbergen's, die niet meer dan een deel van de
grond bezitten.

De Peter van Gageldonk, die in 1364 voor de eerste maal wordt ge
noemd, achtereenvolgens gehuwd was met een Kathelijne so en een Lijsbeth,
en vóór 1391 overleed,sl was wellicht een kleinzoon van Jan van Zeven
bergen (1346). Door zijn eerste huwelijk verwierf hij de Hondsdonkse
hoeve onder Chaam.32 Uit dit huwelijk zijn als kinderen bekend een Jan
(1391-1402)33 en een Peter (1373-1393),34 uit zijn tweede huwelijk:
Willem, Hugeman en Wouter.35
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Johanna, erfdochter van Jan Peterszoon van Gageldonk, huwde om
streeks 1419 met Peter van Hambroek-Beversluis. Bij die gelegenheid droeg
haar vader haar een deel van Zevenbergs Gageldonk op, waarvoor zij
22 jan. 1420 van de hertog het verlei ontving. Johanna, dochter van Jan
Hugemanszoon, trad vóór 1440 in het huwelijk met Jan van Nispen en
bracht hem daardoor het goed Den Emer aan, voorheen een onderhorigheid
van Gageldonk, maar voortaan zelfstandig.30

3. DE LEENOPVOLGING IN HAMBROEKcGAGELDONK.

Hoewel de regelmatige afwisseling van hun namen een genealogische
opvolging doet vermoeden, worden de enkele Van Hambroek's uit de
13e eeuw hier slechts pro memorie vermeld, daar zij vermoedelijk niet meer
dan achterleenmannen waren.

Gerardus van Hambroeck 1229.37

Henricus van Hambroec 1277, gestorven vóór 1313.38 In 1277 getuigt
hij onder de aanzienlijke, maar niet ridderlijke leenmannen van
de heer van Breda.

Gerardus dictus de Hambroec 1291, gehuwd met Ida, dochter van
magister Arnoldus van Coevorden.30

Henricus de Hambroec 1328.40

De leenopvolging in het afzonderlijke leen Hambroek (weldra Ham
broek-Gageldonk) is volgens de registers als volgt:

1) Peter 'van Hambroek} ridder, slechts bekend uit het "Hooftleen
boek" en een acte van 23 maart 1356, waaraan zijn zegel hangt.41 Het
wapen van dit zegel (drie flanchis of schuinkruisjes) is gelijk aan dat der
toenmalige heren van Strijen-Zevenbergen-Gageldonk, hetgeen zekere ver
moedens wettigt aangaande de wijze, waarop Peter heer van Hambroek
werd. Peter moet zijn gestorven vóór 1370, omdat het "Stootboec" reeds
Beatrijs als zijn opvolgster kent.

2) Beatrijs} Peter's erfdochter, verwierf de halfscheiding van Gagel
donk met of van de hoger genoemd Bouden Thonysz. De registers noemen
Beatrijs en Bouden als bezitters van dezelfde halfscheiding, zodat een
huwelijk tussen deze twee mag worden aangenomen. Zeker is Beatrijs
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daarna gehuwd geweest met Jan Jl'faaszoon 'van Afarters, de voornaamste
ingelande van Gageldonk en tevens leenhouder van half Chaam,

3) Peter Jan Ma4szoon (-van Marters), ook geheten Peter Jansen en
Peter van Hambroek, heet in de registers uitdrukkelijk zoon van voor
noemde Beatrijs. Hij erfde van zijn ouders Hambroek met de halfscheiding
van Gageldonk Als heer van Hambroek-Gageldonk figureert hij in oor
konden van 1401-1418,42 Zijn zegel vertoont als enig wapenteken een
klimmende leeuwen heeft als randschrift: Sig. Petri. van. HambnJec.43 Eind
1417 verkocht Peter geheel Hambroek-Gageldonk aan Peter van der Bever
sluis, die volgt. Hij leefde nog in 1440. Echtgenoten en wettige kinderen
zijn van hem niet bekend.

4) Peter van Hambroek·Bevers!uis, zoon van een Gijsbrecht Peters
200n.44 In 1407 is hij nog slechts leenman van Peter Jan Maaszoon,45 doch
eind 1417 koopt hij van deze Hambroek-Gageldonk en wordt daarmede
31 jan. 1418 (n. st.) beleend. Kort daarna huwt hij met Johanna, dochter
van Jan van Zevenbergen-Gageldonk, die zijn dochter een deel van Zeven·
bergen·Gageldonk als bruidsschat meegeeft, waarmede deze 22 jan. 1420
(n. st.) wordt beleend. 46 Hij behoudt zijn lenen tot zijn dood in 1440. Hij
zegelt met drie palen, wat wijst op afkomst uit het land van MechelenY

In de Bredase stukken treedt hij zelden op, hetgeen zijn oorzaak heeft
in het feit, dat hij te Antwerpen woonde, waar hij schepene (1427-1439),
burgemeester (1428) en schout-markgraaf (1424-1426) was.48 Hij was
daar eerder gehuwd geweest met Catharina, dochter van Claas van de
Werve.

Het dénombrement van 1440 (Bijlage E) en enkele andere stukken
noemen als broers en zuster van Peter een Adriana, Willem, 49 Wouter 59
en een Gherit;51 mogelijk had hij nog een broer Claes, die vóór 1445
stierf.52

Uit het huwelijk met Johanna van Gageldonk, die bij haar huwelijk in
1419 nog jong moet zijn geweest, daar zij pas in 1482 overleed, had Peter
een zoon Jan, die hem in Hambroek opvolgde, en de dochters Lijsbeth en
Catharina. Lijsbeth huwde met Jan van Wyct en werd 15 april 1482, bij
de dood van haar moeder, beleend met een deel van het goed Den Emer.53

Uit het huwelijk met Catharina van de Werve is een zoon Claes bekend,
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die in 1484 overleed, na rentmeester van Oudenbosch c.a. en kastelein van
Wouw te zijn geweest.54

5) [cm van Hambroek-Be-verslttis, oudste zoon van Peter en Johanna
van Gageldonk, wordt bij dode zijns vaders 30 dec. 1440 beleend met
Hambroek-Gageldonk, doch verkoopt reeds 12 juni 1445 zijn leen aan
Willem de Bye. Hij treedt op in een acte van 1444 55 en was gehuwd met
jonkvrouwe Hellegond, dochter van Gheerler Roever.56

4. MAASSEN VAN MARTERS.

Een Jan Maaszoon was volgens het "Latijnsboek" woonachtig in de
parochie Marters, reden waarom ik zijn geslacht voorlopig Maassen van
Marters noem. Ziehier zijn bewijsbare stamreeks:

1) fan Thomaszoon (fan Maászoon), in 1312 genoemd als hertogelijk
leenhouder van een weideland onder Baarle, welk weideland later (maar
dan gesitueerd onder Chaam, dat administratief deels onder Baarle, deels
onder Alphen viel) zal worden gehouden door zijn gelijknamige kleinzoon
Jan Maaszoon van Marters. Deze vermelding staat juist in het oudste deel
der minuut van het zeer composiete "Latijnsboek", het deel, dat volgens
verklaring van de copist zelf werd geschreven in 1312. Overigens zijn er
omtrent deze Jan Maaszoon geen zekere berichten, maar men is geneigd,
hem te herkennen in de Jan Maessoen, die in 1309 een cijnsgoed van
Tongerloo aanvaardt,57 in 1311 en 1327 gegoed heet onder Oosterhout en
in 1325 getuigt bij een grensregeling tussen Holland en Breda.ss Daar
Chaam destijds grotendeels onder Liedekerke's heerlijkheid Oosterhout
Alphen ressorteerde, is men ook geneigd, in een aantal andere Maaszoons,
die naast Jan Maessoen in 1311 als leenmannen van Philips van Liedekerke
en van de Tempeliers van Ter Braake genoemd worden, familieleden te
vermoeden.s9

2) T homcis (Maas), Het enige zekere bericht omtrent hem is dat in
het "Latijnsboek", dat het weideland in Chaam-Baarle vererfde op zijn
zoon Jan, die volgt. Hij moet alzo zijn gestorven vóór ca 1351, toen het
"Latijnsboek" werd voltooid, en wel niet heel lang daarvóór, omdat het
bewuste bericht staat in het jongste deel der minuut van dat register.

3) [all Thomaszoon (fan Maaszoon ) van Mat'ters, erft volgens het-
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zelfde register (dus vóór 1352) van zijn vader Thomas het weideland
onder Chaam-Baarle en ontvangt de helft van de hertogelijke landbouwing
in Chaam in vol leen. ua Het hertogelijk verlei behoeft niet te bevreemden,
ook al was Chaam van 1334--1343 pandbezit van Raso van Liedekerke en
in 1343 overgedragen aan \'V'"illem van Duvenvoorde.61 Pas bij de formele
overdracht van alle rechten in 1350 verplichtte de hertog zich, geen hertoge
lijke leenmannen in het Bredase te zullen aanvaarden. 62

Het "Latijnsboek" situeert Jan Maaszoon in de parochie Marters. Het
Gageldonks erfgrondbezit der Maassen's bedroeg in 1440 nog 29.71 bunder,
waarvan 20 bunder op Overveld en 71 bunder aan de Mark, en zonder
enig hof of woning. Gelijk wij zagen, huwde Jan Maaszoon met Beatrijs,
erfdochter van Hambroek, en betrouwde hij daardoor de heerlijkheid Ham
broek met de halfscheiding van Gageldonk. Hij zal met zijn vrouw op het
hof Hambroek hebben gewoond en dit moet de reden zijn, waarom het
"Latijnsboek" hem in de parochie Marters plaatst.

In 1387 pachtte Jan Maas moergronden van Jan III van Polanen.63 In
1390 zien we hem, tesamen met Willem van der Lek, Willem van Dongen
en Dieric de Rover (men lette op het adellijke gezelschap!), voor Jan III
van Polanen onderzoek doen naar de rechtspositie der meisseniers. 64 Hij
moet zijn gestorven vóór 1401, in welk jaar zijn zoon Peter reeds als zijn
opvolger verschijnt.

Deze opvolger Peter (kennelijk vernoemd naar de grootvader, ridder
Peter van Hambroek, 1356), is de enige zoon, die ik vond. Als een dochter
is wel te beschouwen de "joncfrouwe Margriete Jan Maessoensdr.", vermeld
10 1403.65 Denkelijk was nog een dochter de Catharina van Hambroek, die
in 1410 overleed.66

4) Petet' val1 Ha.mbt'oek Jan Maaszoon, zoon van Jan Maaszoon en
Beatrijs van Hambroek, volgt vóór 1401 op in het bezit der heerlijkheid
Hambroek met de halfscheiding van Gageldonk. Hij bezit ook grond elders
onder Prinsenhage en in de Vuchtpolder,67 en ongetwijfeld nog in meer
plaatsen, want hij heet leenman van Brabant, Holland en Breda.

Boven zagen wij, hoe hij eind 1417 Hambroek-Gagedonk verkocht aan
zijn leenman Peter van der Beversluis, die nu zijn senior werd. In 1404
had hij een rente op 3 bunder onder Overveld overgedragen aan het Bredase
Begijnhof.6s Deze bunders werden belend door de Wouter van Goerle, die
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in het dénombrement van 1440 wordt genoemd als belender van 20 bunder
van Peter Jan Maaszoon.

Noch echtgenoten noch wettige kinderen zijn van hem bekend. Het
gemis van uitzicht op nakroost kan helpen verklaren, waarom hij zich in
1417/18 van zijn heerlijkheid ontdeed door verkoop aan Peter van der
Beversluis, zijn Antwerpse medeburger, gehuwd met een Van der Werve.
Het dénombrement van 1440 vermeldt hem als nog levend, maar kort
daarna moet hij zijn overleden.

Er is echter wel een natuurlijke dochter van hem bekend, ni. een Mary,
die vóór 1426 huwde met Adriaan Haghaert, achterleenman van Gagel
donk. 69 Uit haar nageslacht zijn twee kasteleins van Niërvaert voortge
komen, ni. Jan Haghaert (1487) 70 en "Adriaen Jansz. van Hambroec
genaemd Haghaerts" (1506-1519).71 Ik vraag mij af, of ook tot deze
natuurlijke linie is te rekenen de Jan Maes, die 1405/18 of 1436/41 als
kastelein van Niërvaert is opgetreden in verband met het H. Sacrament
van Niërvaert. 72

Het zo vroegtijdig uitsterven in wettige mannelijke lijn maakt de nadere
identificatie van het ridderlijke geslacht Maassen van Marters tamelijk
uitzichtloos en - eerlijk gezegd - ook weinig belangrijk. De Brabantse,
klimmende leeuw, door dit geslacht als wapenteken gevoerd, wijst op het
dragen van hertogelijke rechtsmacht, speciaal het schoutambt.73 Dit wapen
wordt in het Bredase land van de 14e eeuw alleen aangetroffen bij de
geslachten .l'vfaassen van Marters, Maassen van Mechelen, Maassen van
Nispen en Ludekens van Uden, altemaal geslachten waarin het patronymicon
Maassen regelmatig terugkeert en die alle hun opkomst in Breda schijnen te
danken te hebben aan het tijdelijk herstel van de rechtstreekse onderhorig
heid aan de hertog van Brabant, 1327-1339 (1350).

5. MARTERS EN CHAAM.

De laatste Maassen van Marters had in 1417 zijn heerlijkheid onder
Prinsenhage (Marters) verkocht; zijn eigen goed aldaar schijnt te zijn
vererfd aan de bastaardlinie Haghaerts, mogelijk nog aan andere bastaard
linies. Doch wat is er geworden van de hertogelijke helft van Chaam,
tijdelijk door een Maassen van Marters bezeten?

Van een verdeling van Chaam in een Chaam-Hertog en een Chaam-
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Breda is later niets bekend. Waarschijnlijk is de helft, die Jan Maassen van
Marters in leen ontving, niets anders dan de Bredase helft, die ter begeving
van de hertog stond in de korte periode 1327-1339 (1350), dat Breda
weder onmiddellijk van de hertog afhing. De andere helft kan hebben
toebehoord aan de Tempeliers van Ter Braake, die destijds tweederden van
de communale of markerechten in Chaam bezaten. 74

In 1243 was de helft van de landbouwing Chaam door de heer van
Breda in erfcijns uitgegeven aan zekere Willem.75 Na hem was het Andries
van Boeimeer, die de helft van Chaam bezat; hij leefde nog in 1325.76

Men mag voetstoots aannemen, dat deze Andries dezelfde is als de Andreas
de Camma, die in het "Latijnsboek" staat opgetekend als houder van een
leen onder Herenthout (bij Herentals).77

Al in 1312 heeft Andries van Boeimeer de erfcijns laten stellen op
naam van zijn dochter Gudeldis de Camme. 78 Onder de naam Gudeldis de
Boymer verschijnt deze dochter in het "Latijnsboek" als opvolgster van haar
vader (dus na 1325) in een hertogelijk leen van drie bunder hei. 79

Verder verneemt men niets meer van Gudeldis en haar helft van Chaam,
totdat, tegen het midden der 14e eeuw, het "Latijnsboek" de belening
vermeldt van Jan Maassen van Marters met dat goed. Jan Maassen zal
hierin zijn vader Thomas, die reeds erfbezit onder Chaam had, zijn opge
volgd. Thomas zal hiermede zijn beleend vóór 1327, vóór de hertogelijke
tijd, omdat hij in het "Latijnsboek" niet wordt vermeld. Men krijgt een
sluitend geheel, als men Thomas (Maas) van Marters beschouwt als rechts
opvolger van Gudeldis de Camme, hetzij door huwelijk met haar, hetzij
door koop. De zoon Jan Maassen heeft nog vóór het einde van de hertoge
lijke tijd (1350) in het bezit van half Chaam kunnen opvolgen.

Het Spechtboek (fol. 162, begonnen door de leengriffier Specht in
1374) vermeldt nog Jan Maassen van Marters als bezitter van het bunder
land onder Chaam, dat reeds in het "Latijnsboek" van 1312 op naam van
de gelijknamige grootvader stond geboekt, maar het zwijgt over het leen
van half Chaam en zo doen alle latere registers. Heeft Breda de omzetting
van de erfcijns in een (hertogelijk) leen teniet gedaan? of heeft Peter Jan
Maaszoon in de tijd, dat hij Hambroek-Gageldonk verkocht aan Peter van
der Beversluis, zijn Chaams goed verkocht aan de heer van Breda?

Later blijkt een familie Sanders van Chaam gegoed in Chaam zowel
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tegen Janne van Hambroeck ondergescr. anno 1445.
(N.B. "Ondergescr." is hier te verstaan als: boven
genoemd. Immers, de regels 7-11 staan geschreven
boven regel 1 en wel van beneden naar boven, door
verschillende handen).

als in Prinsenhage. Van deze familie heb ik in 1956 aangetoond, dat zij
een bastaardlinie was der heren van Schelle-Hemiksem uit het Land van
Mechelen.80 Ook heb ik toen gesuggereerd, hoe zowel deze familie als de
familie Maassen van Marters verband kunnen hebben met de Thomas, die
in de eerste helft van de 14e eeuw kastelein was van het Antwerpse Steen.
Het is niet onmogelijk, dat een deel van het familiebezit der Maassen's
van Marters onder Prinsenhage en Chaam is overgegaan aan het geslacht
Sanders van Chaam.

BIJLAGEN.

A.
Stootboec

(aangelegd ca 1355, bijgehouden tot ca. 1370).
(fol 211'): Her Hugheman van Strijen here van Sevenberghen tgoid ende dlandt

van Gageldonc mit allen sinen toebehoirten ghell'c her Peter van Sevenberghen voir,
her Jan sl'n soen na ende her Scoblandt van Sevenbergen dat te houdene plaghen,
recepit XI dage in decembris int jair tseventich.

Item dit seJve leen voirscr. heeft oec ontfaen Bouden Thonl's zoen.
(fol. 24v): Joncfrouwe Beatris heren Pieters dochter van Hambrouc een vol leen

also alst gheleghen is in die helftstede vanden goide van Gagheldonc.
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Leenhof van Brabant,
Invent. Galesloot, no. 2.

B.
Spechtboek

(aangelegd door Specht in 1374, bijgehouden tot
midden 15e eeuw).

(fol. 163); Rosendael, Ghageldonc...... Joffrouwe Beatrijs dochter heren Peters
van Hambroec hout I volleen also alst gelegen is in die heelfstede vanden goide van
GageJdonc ende dit dunct my accorderen metten goiden Bouden Thonl's zoens hyr
na volgende.

(kanttekening van andere hand:) Dat was een goet
maer nu eist gedeilt vanden goede van GageIdone.

Peter van Hambroec hoir zoen.
Peeter van der Beversluys bi cape jegen Peter van Hambroec ondergescr.
Jan van Hambroec alias vander Beverslul's bl' doode Peeters sijns vaders onder

gescr. anno 1440.
Willem de Bie bl' coope
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(andere hand, van 15e eeuw): Jehanna van Gageldonck dochter Jans van Gagel
donck met Peteren van Hambroeck Ghysbrechtssoen hoeren momboir hout een gedeelt
inden goeden van Gageldonck hier om gescreven gelegen by Breda by verthyen ende
overgheven hoirs voirs. vaders gelyc brieve dair op gemaect dat c1airlich inhouden
ende begripen.

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Leenhof van Brabant,
Invent. Galesloot, no. 4. Hierbij te lezen Aantekening
15.

C.
Glldl leenbollcke vall verlorell leenen Va/Z Brabant

(geschreven door Specht).
(fol. 201"): Rosendail.. .... Joffrouwe Beatrijs dochter heren Peters van Hambroec

... hout een volleen also alst gelegen is in de heelfstede vanden goide van Gageldonc,
ende dit dunct mi accorderen metten goiden Boudens Thonys zoen hyir na volghende.

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Leenhof van Brabant,
Invent. Galesloot, no. 5.

D.
Hooflleelzboek. Antwel·pen.

(15e eeuw, bijgehouden tot ca 1515).
(fol. 401): RosendaaJ. Gageldonc. Hambroeck...... Jouffr. Beatrijs dochter heer

Peters van Hambroeck houdt de helicht vanden renten chynsen mansscappen ende
laten mitten landen beempden heyden weyden ende die heedicheyt van erven ende
onterven vanden goeden van Gageldonck. Te weten ierst thof van Hambroeck mitter
halfscheydinghen van Gagheldonc......

(N.B. In het volgend gedeelte, het woord "onder
gescr." weer te verstaan als: bovenvermeld, om gelijke
reden als in Bijlage B).

Peter van Hambroeck huer soene.
Peter van Beversluys by coope ghedaen teghen Peteren van Hambroeck ondergescr.
Jan van Hambroeck gheheiten van Beversluys 30 dec. 1440 by doode Peters van

Hambroeck sijns vaders ondergescr.
Willem de Bye XII. juny anno XIIIIc. XLV. by coope ghedaen teghen Janne van

Hambroeck gheheiten van Beversluys ondergescr.
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Leenhof van Brabant,
Invent. Galesloot, no. 19.

6 b(under).
16 b(under).
18 b(under).

'12 b(under).
1'12 b(under).

27'12 b(under).

b(under).9

E.
Avell en dénombrement van Petel'
varz der BeverslllYs (anno 1440).

(uittreksel)
Peter vander Beversluys houdt van Brabant ... thoff van Hambroeck mittel' helft

scheydinge van Gageldonck ... (krachtens leenbrief van 31 jan. 1417) ...
Tvorn. hoff van Hamb1'Oeck . (bijeengeteld 34 bunder).
Mannen van Peter van Beversluys van hoff Hambroec:

Wouter vander Beversluys Peters brueder
Gherit vander Beversluys des voirs. Peters brueder
Herman Willem Brandenborch... tot Roosendael
Jan Maes
Adriaen Hagaert. .
Peter van Hambroeck Jan syn soen (van 6 blokken, samen)
Joncfr. Adriana vander Beversluys ...Peters suster ... (erfcijns)
Willem van Hambroeck
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(Van dienst:) Die heerlicheit van GageIdonek ende van Hambroeck beide te
gader 11. gewapende. Item eenen wagen met IJIJ. perden mit IJ. knechten.

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Leenhof van Brabant,
Invent. Galesloot, no. 561 (Aveux et dénombrements,
no. 59).
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exemplaar hangt aan regest 912 (1404 maart 23); dat van regest 970 (1410
april 27) is geschonden.

H Erens, Oork. St. Catharinadal, no. 204 (1428): Petrus de Hambroeck fjlius Ghisel
berti Petersen.

45 Erens, o.c., no. 191 (1407). Verder komt hij alleen voor bij Erens, o.c., nos.
275 (1426) en 294 (1428).

46 Het verlei van 31 jan. 1418 in Bijlage E en in Galesloot, Inventaire, no. 561,
Aveux et dénombrements, no. 59. Het verlei van 22 jan. 1420 in Galesloot,
Inventaire, Comptes des droits de reliefs, no. 396, fol. 35.

47 J. Th. de Raadt, Sceaux armoriés des Pays-Bas, 1I, p. 25 (acte van 1430).
48 FI. Prims, Geschiedenis van Antwerpen, XIII, 172, en Butkens, Trophées, II,

488-490.
49 Erens, Oork. St. Catharinadal, nos. 294 (1428), 295 (1440): Wilhelmus de Ham

broeck filius Ghiseberti quondam de Hambroeck. Juten, Cartularium Begijnhof,
no. 4 noot. Hij woonde in 1440 te Ginneken.

50 Drossaers, o.c., I, 1, Regesten 1223 (1426), 1339 (1435), 1358 (1436), als mar.
van Breda. Erens, Oork. St. Catharinadal, no. 221 (1414), bezit onder Alphen.

51 Erens, Oork. St. Catharinadal, no. 330 (1435), bezit onder Terheyden. Juten,
Cartularium Begijnhof, no. 103 (1437), bezit onder Terheyden.

52 Het "Hooftleenboek", fol. 403 (anno 1445), vermeldt in belending onder
Prinsenhage de erfgenamen van Claeus van Hambroeck.

53 "Hooftleenboek", fol. 402 en 404v.
54 G. C. A. Juten, in: Taxandria, 46 (1939) 167-168. Juten's vondst logenstraft

de mededeling van De Vegiano, Nobiliaire des Pays-Bas, p. 2170, als zou het
huwelijk van Peter van Hambroek-Beversluis en Catharina van de Werve kinder·
loos zijn gebleven,

ss Erens, Oork. St. Catharinadal, no. 360 (1444).
56 Erens, Oork. St. Catharinadal, no. 360 (1444).
57 Erens, Oork. Tongerloo, no. 418 (1309, 13 dec.): Johannes filius quondam

Thome. De stamvader Thomas overleed dus vóór 1309.
58 Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen, I, nos. 104 (1311, maart 12), 133 (1327),

124 (1325).
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59 Cerutti, o.c., I, no. 104 (1311): Petrus Hlius Thome, Johannes filius Thome,
Gerardus dictus Maessone, Henricus dictus Zeiandre, Thomas frater eius.

69 L. Galesloot, Le livre des feudataires, pp. 163, 170, 242, 254.
61 Cerutti, o.c., I, no. 178 (1343, 156 (1334); het pand omvatte Baarle, Alphen,

Gilze, Ulvenhout.
62 Cerutti, o.c., I, no. 197 (1350).
63 Cerutti, o.c., I, no. 274 (1387).
64 Cerutti, O.c., I, no. 284 (1390).
65 Juten, Cartularium Vredenburg, no. 14 (8 juni 1403).
66 Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica, In, 1 (Necrologium der O. L.

Vrouwe-kerk van Breda), p. 345 (14 febr. 1410). Duidelijk onderscheiden van
Catharina van Hambroek-Beversluis, die nog in 1440 leefde (zie aantekening 58).

67 Erens, Oork. St. Catharinadal, no. 191 (1407).
68 Juten, Cartularium Begijnhof, no. 79 (1404).
69 Drossaers, o.c., I, 1, Reg. 1223 (1426 sept. 13). Gezien de datum van haar

huwelijk, kan haar vader niet zijn de Peter van Hambroek-Beversluit, die pas ca
1419 huwde. Adriaen Haghaert als achterleenman van Hambroek-Gageldonk
in Bijlage E.

70 G. C. A. Juten, in: Taxandria, 50 (1943) 177. Drossaers, O.c., I, 1, Reg. 2163
(1487), 2165 (1487).

71 Drossaers, o.c., I, 1, Reg. 3205 (1550). G. C. A. Juten, in: Taxandria, 50
(1943) 177.

72 Het Spel vanden heilighen Sacramente vander Nyervaert, uitgegeven door W. J.
A. M. Asselbergs en A. P. Huysmans (Zwolle 1955), blz. 72. Het daar over
"Jan Maes den casteleyn" verhaalde, had plaats ten tijde, dat een Heer Willem
pastoor was van Oudenbosch, d.i. tussen 1405-1418 of 1436-1441. Zie G. C. A.
Juten, in: Taxandria, 50 (1943) 177, waarnaast te leggen de lijst der pastoors van
Oudenbosch in Taxandria, 27 (1920) 228. Het dénombrement van 1440 (Bij
lage E) vermeldt een Jan Maes als gegoed in Gageldonk.

73 J. P. W. A. Smit, De Brabantsche beelden en teekens van recht (Den Haag
1957), blz. 211-219.

74 Cerutti, o.c., I, no. 103 (1311).
75 De tekst dezer uitgifte, die ik in 1956 niet kon vinden, is inmiddels gevonden

en afgedrukt door Cerutti, o.c., I, no. 25 (1243).
76 Cerutti, o.c., I, no. 124 (1325).
77 Galesloot, Le livre des feudataires, p. 18. Dezelfde Andreas de Camma heet

elders in hetzelfde register Andreas van der Cammen.
78 Cerutti, o.c., I, no. 25 (1243), aantekening.
79 Galesloot, o.c., p. 84.
80 Zie mijn artikel, aangehaald in aantekening 2. Nieuwe bijzonderheden over het

zelfde geslacht geeft L. de Schepper, De Heren in Hemiksem (14e en 17e
eeuw) in: Tijdschrift voor geschiedenis en folklore (Antwerpen), 19 (1956)
3-77, speciaal blz. 65 noot 168 (anno 1431/32: verbanning uit Kruibeke van
Sophie van den Houte, wijl zij de concubine van haar man Gielis Jan Sanders
had vermoord).
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