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Al ruim een eeuw geldt het als een uitgemaakte zaak, dat de
eerste dynastie Breda in het derde kwart van de 12e eeuw in manne
lijke lijn uitstierf, waarna haar rechten en bezittingen door huwelijk
overgingen aan de dynastie Schoten (bij Antwerpen). De geschied
schrijvers mogen van mening verschillen, hoe en wanneer precies die
overgang zou hebben plaats gehad, zij zijn het er over eens, dat
Breda op een bepaald tijdstip verenigd werd met Schoten en sedert
dien geregeerd werd door de dynastie Schoten (ca. 1175-1281).

Bij nauwkeurig onderzoek zal blijken, dat deze gevestigde mening
volkomen ongegrond is. De oorkonden, die men daarvoor als bewijs
stukken heeft aangehaald, zijn Of verkeerd gelezen Of verkeerd be
grepen: met Schoten hebben zij niets te maken, laat staan dat zij het
zo vroege bestaan van een heerlijkheid Schoten bewijzen. Voor het
bestaan van een dynastie Schoten ontbreekt iedere schijn van bewijs.
Hiermede vervalt vanzelf de noodzaak, in de 12e eeuw onderscheid
te maken tussen personen die Van Breda en personen die Van Scho
ten heten, en wordt het weer mogelijk, de aloude dynastie Breda in
onafgebroken voortbestaan over Breda te zien heersen van ca. 1100
af tot aan haar uitsterven in 1281. Die dynastie bezat ook Schoten,
doch niet Breda werd in de 12e eeuw met Schoten verenigd, maar
Schoten met Breda.

1. AMELRIK SCHOT (NIET VAN SCHOTEN).

Een Amelricus Scotus (Scottus, Scotto) is bekend uit een oorkonde
van 1122 voor de abdij Affligem, uit oorkonden van ca. 1122 en ca.
1125 voor de priorij Vorst bij Brussel en uit een oorkonde van 1138
voor de abdij van het H. Graf in Kamerijk. 1 In laatstgenoemde oor-

1

Jaarboek De Oranjeboom 17 (1964)



konde getuigt hij bij de overdracht van de kerk van O.L. Vrouw der
Kapel buiten (thans in) Brussel aan de abdij van het H. Graf in
Kamerijk door hertog Godfried met de Baard; zijn zoon Godefridus
miles draagt daarbij aan die abdij eveneens enig bezit op, nl. een
perceel lands dat hij in leen hield van Franco, de kastelein (burg
graaf) van Brussel.

Voor zover ik kan zien, is deze Amelrik voor het eerst met
Schoten (bij Antwerpen) in verband gebracht in 1855 door de Belgi
sche historicus Alphonse Wauters. 2 Deze historicus verstond Amelrik's
toenaam Scotus als betekenend Van Schoten, omdat hij nog geloofde
aan de oude populaire verklaring van de plaatsnaam Schoten als een
nederzetting van Schotten (Scoti).

Ten onzent is het de eerste Bredase gemeente-archivaris A. G.
Kleijn geweest, die in 1861 het eerste de Amelricus Scotus van 1138
in verband bracht met Schoten en voorstelde als stamvader der heren
van Schoten.3 Het is mij een raadsel, hoe hij daartoe kwam: hij
citeert het werk van Wauters nergens, geeft trouwens geen ander
bewijs dan de oorkonde van 1138 en kent dan ook maar één Amelrik,
terwijl Wauters een Amelrik I (ca. 1120) en een Amelrik H, zijn
zoon (1138), had onderscheiden, elk met een zoon Godfried.

Pastoor Goetschalckx heeft in 1919 de voorstelling van Kleijn en
van Wauters overgenomen.4 Hij meende, hun bewijsmateriaal zelfs
te kunnen uitbreiden door te verwijzen naar een oorkonde van 1140
voor de abdij Fl8ne, waarin getuigt een Godefridus de Scoie (volgens
de lezing van Miraeus, die het stuk uitgaf naar een afschrift).5
Goetschalckx ging er van uit, dat de vorm Scoie wel een verschrij
ving of verlezing zou zijn voor Scote. Met dit voorstel tot tekst
verbetering (emendatie) is hij bijzonder ongelukkig geweest, want
het nog bewaarde origineel der oorkonde heeft de lezing Score en
rangschikt Godefridus de Score (uit Score onder Hoegaarden) onder
de kanunniken van Luik. ij De fout van Goetschalckx bleef tot heden
onopgemerkt. Ook aan de anders zo accurate pastoor Juten is zij
ontgaan.

Van de vijf zogeheten bewijsoorkonden is er nu al één (die van
1140, door Goetschalckx voor de dag gehaald) afgevallen, omdat de
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daarin genoemde Amelrik niet een edelman van Schoten was, maar
een Luiks kanunnik uit Score. Dit belooft niet veel goeds voor de
vier resterende oorkonden, door Wauters en Kleijn in het geding
gebracht: daarin is wel sprake van een Amelrik met de toenaam
Scotus (Scottus, Scotto), maar welke garantie is er, dat die toenaam
betrekking heeft op de plaats Schoten? Er is mij nooit een oorkonde
onder ogen gekomen, waarin een echte bezitter van Schoten zich
Scotus (Scottus, Scotto) noemt of laat noemen. Als de dynasten van
Breda als bezitters of heren van Schoten optreden, heten zij steeds
Van Schoten (de Scotes of de Scoten).

Trouwens, in de vier genoemde oorkonden treden de Amelrik's
en Godfried's steeds op temidden van hertogelijke burgmannen of
kasteleins uit Brussel en omgeving, nooit temidden van personen uit
het gebied Antwerpen-Breda. Het zijn geen edelen, maar militaire
dienstlieden van de hertog, temidden waarvan zij verschijnen. Ook
de kwalificatie Godefridus miles, in 1138 aan de zoon van Amelrik
II gegeven, wijst er op, dat de drager geen edelman was. Deze
Amelrik's en Godfried's hoorden in of omtrent Brussel thuis en waren
geen standsgelijken van de dynasten van Breda, die in de bronnen
worden aangeduid als liberi homines (vrijheren), nobiles (edelen) en
zelfs als principes terrae (landsheren), en bovendien niet eens van
Brabantse afkomst waren.

Scotus (Scottus, Scotto) betekent letterlijk Schot, hetzij iemand
met de voornaam Schot of met de bijnaam Schot (vandaar de familie
naam Schotten) of iemand van Schotse afkomst (de Schot). In geen
geval betekent het: Van Schoten. Geen enkele hedendaagse naam
kundige brengt de plaatsnaam Schoten nog met Schotland in ver
band. De Amelrik's en Godfried's in kwestie waren geen Van Scho
ten's, maar doodeenvoudig leden van een hertogelijk dienstlieden
geslacht Schot, dat voor ons doel verder beter buiten beschouwing
kan blijven.

2. DE STICHTING DER ABDIJ VILLERS (1146).

Het domein, waarin de Cistercienserabdij Villers in 1146 werd
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gesticht, maakte in dat jaar nog deel uit van het graafschap Namen
en behoorde tot het erfbezit der heren van Marbais, pairs van het
graafschap Namen, en van een hunner zijlinies, de heren van Villers.
Sedert 1158 stond de jonge abdij onder de voogdij van de hertog van
Brabant. Het gevolg hiervan was, dat de abdij zelf (Villers-Abbaye)
omstreeks 1200 als een deel van Brabant werd beschouwd. Het over
grote deel evenwel der landerijen van de abdij, alsmede een goed deel
van het wereldlijk Villers (Villers-Ia-Ville), bleven tot aan de Franse
Revolutie toe onderhorig aan de heerlijkheid (baronie) Marbais en
daarmede aan het graafschap Namen.

Volgens de vanouds bekende bronnen werd de abdij in 1146
gesticht door twee echtelieden, waarvan de man spoedig daarna
overleed, en voltooide de weduwe Judith de stichting in samenwer
king met haar zoon Wouter. Over de naam van Judith's man en
over de geslachtsnaam van haar zoon Wouter zwijgen deze bronnen.
Nu is niet lang geleden een nieuwe oorkonde van het jaar 1153 ont
dekt en in 1957 door Georges Despy voor de eerste maal uitgegeven.7

Het is een bevestigingsacte der stichting van de abdij Villers. Wouter
heet daarin voluit: Walterus de Marbais. De abdij Villers is dus een
familiestichting van het Huis Marbais en in 1146 gefundeerd op erf
goed van dit geslacht. Dat de overige bronnen de identiteit der
stichters verzwijgen, is wellicht het gevolg van een tactiek der mon
niken, de Naamse oorsprong van hun inmiddels onder Brabantse
voogdij geraakte abdij te verdoezelen.

De vanouds bekende oorkonden noemen ook een Anselmus en
een Engelbertus onder de medestichters van de abdij Villers, maar
hun geslachtsnamen verzwijgen zij. Nu blijkt uit de onlangs bekend
geworden bevestigingsoorkonde van 1153, dat deze edellieden voluit
Anselrnus van Boneffe en Engelbertus van Schoten heetten. Uit latere
bevestigingsoorkonden is af te leiden, dat ook de vader van Hendrik
van Jauche tot de oorspronkelijke stichters had behoord. Die vader
was de Arnulf van Villers, die in of kort na 1147 op hoge leeftijd
overleed, na vermoedelijk de laatste man van Judith, weduwe van
Wouter Sr. van Marbais, te zijn geweest.

De medestichters in kwestie hadden aan Judith's fundatie toe-

4

Jaarboek De Oranjeboom 17 (1964)



gevoegd alles wat ZIJ lil en buiten Villers door erfrecht hadden
verworven. Anselmus van Boneffe had dat gedaan uit hoofde van
zijn vrouw Maor, die dus een lid van het Huis Marbais of van de
zijlinie Villers moet zijn geweest 'of althans een afstammelinge daar
van. Engelbert van Schoten had alleen en dus uit eigen naam ge
handeld, reden waarom men mag besluiten, dat hij in 1146-1153
ongehuwd was of reeds weduwnaar.

De nieuwe oorkonde van 1153 omschrijft de bijdragen dezer
medestichters nader als duas octavas partes, als twee achtsten van
de erfenis. Moet men dit verstaan als porties, dan zou Engelbert van
Schoten een schoonzoon of stiefzoon van de erflater van Villers
Marbais zijn geweest, maar de indruk is, dat Engelbert ongehuwd
bleef. Daarom zal de uitdrukking duas octavas partes eerder zijn te
verstaan als twee achtendelen, hetgeen trouwens de meest voor de
hand liggende vertaling is.

Achtendelen noemde men in het oude erfrecht iemands 8 paar
betovergrootouders en ook de daarvan afstammende bloedverwanten.
Volgens de gradenberekening trad een achterneef (6e-graadsneef) bij
de erfenis op in twee achtendelen, een achterachterneef (8e-graads
neef) in één achtendeel. De vraag is nu maar, of Anselmus van
Boneffe en Engelbert van Schoten elk voor zich twee achtendelen
hadden of slechts gezamenlijk. In het eerste geval (het meest voor de
hand liggende) volgt, dat Engelbert een kleinkind was van een
oudoom of oudtante van de erflater; met andere woorden: de groot
vader van Engelbert van Schoten was gehuwd met een zuster van
de Gerard van Marbais, die tegen 1100 heer van Villers en Marbais
was, vader werd van Wouter Sr. van Marbais, een van Judith's
mannen, en zodoende grootvader van Wouter Jr. van Marbais,
Judith's zoon. Voor het geval, dat hier slechts aan verwantschap in
één achtendeel gedacht mocht worden, zou men tante in plaats van
zuster moeten lezen.

In ieder geval was Engelbert van Schoten langs vrouwelijke lijn
erfgerechtigd in het domein Villers van het Naamse Huis Marbais
en behoorde hij tot de medestichters der abdij Villers. Deze familie
relatie wordt ten overvloede achteraf bevestigd door de bekende
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oorkonde van 1160/61, waarbij de hertog van Brabant de schenking
van Schoten aan Villers, door Engelbert van Schoten verricht, be
vestigde.8 Als getuigen, die de schenking loofden en de begunstigde
abdij mede vrijwaarden, traden daarbij op zeven familieleden van
Engelbert, twee van de zijde Breda, vijf van de zijde Marbais:

Godefridus de Breda et Henricus frater eius, Wilhelmus de
Dunglebert et Gerardus frater eius, Gerardus de Marbais,
Balduinus frater eius et Paganus de Marbais. 9

De alliantie, tegen 1100 tussen de dynastieën Breda-Schoten en
Villers-Marbais gesloten, zal minder verbazing wekken, als men weet
dat de heerlijkheid Wezel ('s-Gravenwezel), die aan Schoten paalde,
tot ca. 1280 toe in het bezit der heren van Marbais is gebleven. Het
schijnt, dat de twee geslachten zich altijd min of meer tot elkaar
aangetrokken zijn blijven voelen. Omstreeks 1255 althans is de wedu
we van Hendrik IV van Breda (1246-1254) hertrouwd met Pierre,
heer van Marbais en 's Gravenwezel.

Deze zeer vroege alliantie met een Naamse dynastie staat niet
alleen. Niet lang daarna, in de jaren 1120/25, is een dynast van
Breda in het huwelijk getreden met Beatrijs van Laroche, een telg
uit het geslacht der graven van Namen. Hij overleed vóór 1152, uit
zijn huwelijk met Beatrijs een dan reeds meerderjarige zoon Gode
fridus de Brida achterlatend.10 Deze Godefridus de Brida is zonder
enige twijfel identiek met de Godefridus de Breda, die wij hoger
leerden kennen als eerste getuige bij de bevestiging der overdracht
van Schoten aan Villers in 1160/61.

De naam van Beatrijs' man is niet bekend. Er is wel eens gegist,
dat het Engelbert van Schoten was, die met Beatrijs van Laroche
huwde.u Die gissing is weinig aannemelijk. Engelbert leefde nog in
1152, omdat hij in een andere oorkonde van dat jaar genoemd wordt
in het gevolg van de graaf van N amen.12 Hij heette Van Schoten,
niet Van Breda, en kan nog tot in of tegen 1160/61 hebben geleefd.
Hadde hij zoons gehad, Schoten ware aan deze vererfd, hetgeen
zeker niet het geval is.
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3. HET BEZIT VAN ENGELBERT VAN SCHOTEN.

In 1125 werd de kerk van Erembodegem in het Land van Aalst
door de graaf van Aalst en zijn broeder gerestitueerd aan de abdij
Affligem. Daarbij getuigden:

Arnulfus ac Ingelbertus de Breda.l 3

Is deze Engelbert van Breda van 1125 dezelfde als onze Engelbert
van Schoten van 1146-1153? Er wordt daarover door de geschied
schrijvers verschillend gedacht. Hun voornaamste bezwaar tegen de
identiteit van die twee is weggevallen, nu bleek dat in die tijd geen
dynastie van Schoten heeft bestaan. Bovendien zou de Arnulf, die
in 1125 naast Ingelbert van Breda verschijnt, wel eens de Arnulf van
Villers kunnen zijn, die met Engelbert van Schoten tot de mede
stichters van de abdij Villers behoorde. Toch mag ik de identiteit
van de twee nog allesbehalve zeker noemen. Wel mag als zeker wor
den gesteld, dat Engelbert van Schoten en Engelbert van Breda tot
dezelfde dynastie behoorden, tot het Huis Breda. Immers, in de
acte van 1160/61 is het kennelijk als naaste erfgenamen van Engel
bert van Schoten, dat Godfried en Hendrik van Breda als eersten
getuigen.

Bij diverse schrijvers (met name Van Goor en Goetschalckx)
vindt men de voorstelling, dat Engeibert· van Schoten ongehuwd
bleef en kinderloos stierf, reeds in 1148 Schoten aan Villers schonk
en daar zelf monnik werd. In plaats van monnik is wel te schrijven
donaat, d.w.z. iemand die zijn persoon en zijn bezit aan de kerk
schonk onder voorbehoud van levenslang vruchtgebruik. Dit weg
schenken van bezit was vaak ten dele een restitutie van verduisterd
kerkgoed. Ook bij Engelbert was dat het geval. Het door hem aan
Villers opgedragen Schoten was eigenlijk bezit van de abdij Lobbes.
Dat Engelbert Schoten niet gaf aan Lobbes, maar aan Villers, was
volgens Goetschalckx weloverwogen opzet: bij het jonge, strenge
Villers was Schoten, volgens Engelbert, in betere handen dan bij het
in staat van geestelijk verval verkerende Lobbes.

Uit de nieuwe oorkonde van 1153 blijkt, dat Engelbert in dat
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jaar inderdaad ongehuwd was; verder dat hij een familielid was van
de stichters der abdij van Villers en zijn erfdeel tot de stichting van
die abdij had bijgedragen. Van elders was al bekend, dat de abdij
Villers werd gesticht binnen het oude domein Baisy, dat oudtijds bezit
van Lobbes was, en dat de stichters der abdij werden bewogen door
berouw (compuncti) en zichzelf met al hun bezit aan de nieuwe abdij
opdroegen, zoals de stichtingskroniek verhaalt. Een en ander geeft
het recht, de opdracht van Schoten aan Villers te zien als een onder
deel van EngeIbert's bijdrage tot de stichting van Villers (1146
1153). Het door Van Goor en Goetschalckx aanvaarde jaartal 1148
kan wel het juiste zijn, althans bij benadering. De gang van zaken is
dan zo te zien, dat Engelbert in of omstreeks 1148 Schoten met al
zijn ander erfbezit mondeling aan Villers als dotatie opdroeg, als
donaat daarvan levenslang het vruchtgebruik behield, in of tegen
1160/61 stierf, waarna in 1160/61 de hertog EngeIbert's opdracht
schriftelijk bevestigde, en de abdij Villers vrijwaarde tegen mogelijk
verzet, dat Villers bij de aanvaarding van Engelbert's nalatenschap
mocht ondervinden van de zijde van de familieleden (Breda en
Marbais).

Laten wij thans nagaan, waaruit het erfdeel van Engelbert van
Schoten bestond. Volgens de nieuwe oorkonde van 1153 droeg Engel
bert aan de abdij Villers op al het erfgoed, dat hij zowel binnen als
buiten Villers bezat (in villa et extra villam iure hereditaria). Van
zijn erfgoed buiten Villers zonderde hij uit zijn helft van de molen
van Mellery (een dorp drie uur beoosten Villers), omdat deze door
hem in beneficie (leen) was gegeven. Voor verdere bijzonderheden
omtrent de samenstelling van EngeIbert's erfgoed moeten wij te rade
gaan bij de oorkonde van 1160/61, waarbij de hertog van Brabant
EngeIbert's opdracht aan Villers bevestigde.

Uit de oorkonde van 1160/61 nu blijkt in de eerste plaats, dat
Engelbert aan Villers had geschonken alle horigen, welke hij door
heel Lotharingen (thans Lotharingiam) bezat. Door de opdracht
werden die horigen vrijen, omdat de orde van Cl'teaux destijds nog
geen onvrijen mocht bezitten. De oudste goederenlijst of polyptyque
van Villers (die van 1272) vermeldt dan ook geen onvrije onder-
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danen van de abdij. Onder de opgedragen horigen zullen die in
Villers en omgeving zijn begrepen geweest.

Verder blijkt uit genoemde oorkonde, dat Engelbert aan Villers
had opgedragen geheel zijn erfgoed (totum allodium suum) Schoten
met inbegrip van alle dependenties, met uitzondering evenwel van
drie horige vrouwen, welke hij al eerder aan de kerk van Schoten
had geschonken. De uitzondering bewijst, dat de kerk van Schoten
een eigenkerk van Engelbert was en niet met het allodium Schoten
aan Villers is opgedragen. De kerk van Schoten is dan ook tot ca.
1280 in het bezit der heren van Breda gebleven.

De Bredase erfgenamen (Godfried I en Hendrik II) hebben in
1160/61 de overdracht van heel Schoten aan Villers erkend. Godfried
II van Breda heeft dat opnieuw gedaan in 1208. Toch heeft Breda
in feite wel grondrechten in Schoten geërfd of verkregen. Uit de
acte van 1208 blijkt namelijk, dat Hendrik II van Breda tegen 1180
van de abt van Villers het recht had verkregen, binnen zekere li
mieten onder Schoten ontginningen uit te voeren, doch alleen voor
zijn persoonlijke behoefte. Hendrik II heeft daarvan druk gebruik
gemaakt, bouwde onder Schoten een kasteel en noemde zich bij
voorkeur Van Schoten.

Als erfgenaam van de kerk van Schoten en wellicht nog van het
voogdeigen had de Bredase erfgenaam rechtens vaste voet in Schoten,
ook al had hij afstand moeten doen van zijn erfaanspraken op het
eigenlijke allodium, dat Engelbert in zijn geheel aan Villers had op
gedragen. Billijkheidshalve kon de teleurgestelde erfgenaam nog op
enige compensatie van de zijde van Villers rekenen, maar te oordelen
naar de permanente spanning tussen Villers en Breda moet de meeste
Bredase terreinwinst toch wel zijn afgedwongen. In 1252 tenslotte
kwam een einde aan de onverdeeldheid, werden de gronden van
Schoten definitief door afbakening gehalfdeeld in een Bredase helft
en een helft van Villers (priorij Schotenhof).

Maar nooit is een einde gekomen aan de strijd om de hoge justitie.
De hoge justitie over Schoten werd sedert Engeibert's dood namens
de abt van Villers uitgeoefend door de hertog van Brabant als voogd
der abdij. In deze zin, nl. voor zover aangaat de uitdrukking totum
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allodium (het gehele allodium van Schoten), is de hertog de oorkonde
van 1160/61 altijd letterlijk blijven interpreteren, ook nadat hij in
1252 tegen zijn zin had berust in de halfdeling van grond en grond
heerlijkheid. Het bouwen van een kasteel in Schoten, het verleggen
van hun residentie daarheen en het plegen van voortdurende geweld
daden tegen de priorij Schotenhof hebben de heren van Breda niet
mogen baten. De hoge justitie over heel Schoten - eenmaal door hun
voorvaderen als erfvoogden bezeten - is hun voorgoed ontgaan,
toen na EngeIbert's overdracht de begunstigde abdij Villers de hertog
van Breda tot voogd koos.

Het bezit in en om Villers was afkomstig van EngeIbert's groot
moeder (of overgrootmoeder), die een Marbais was. Ik vermoed
hetzelfde van Schoten, niet alleen omdat Schoten en Baisy-Villers
gelijkelijk bezit van de abdij Lobbes waren geweest, maar ook omdat
Marbais duidelijk rechten op Schoten had: in 1160/61 immers werd
de opdracht van Schoten aan Villers ook bevestigd door vijf leden
der familie Marbais, welke familie bovendien onder 's Gravenwezel
een heerlijkheid bezat, die aan Schoten paalde en wel daarvan af
gesplinterd zal zijn.14

Uit een en ander volgt, dat reeds Engelbert's vader in het bezit
moet zijn geweest van Schoten en ook van een deel van Villers;
mogelijk reeds zijn grootvader van vaderszijde. Omstreeks 1100 reeds
moeten Breda en Schoten verenigd zijn geweest. Uit het feit, dat de
kerk van Schoten altijd ongedeeld bleef en alleen het allodium ge
deeld werd, is wellicht af te leiden, dat Engelbert van zijn vader
het allodium erfde, zijn nog onbekende broer van Breda de kerk.

Na EngeIbert's kinderloos overlijden kwam het allodium Schoten
tenslotte voor de helft aan de kinderen van zijn enige broer. Het was
geen vereniging, maar een hereniging binnen dezelfde familiekring.
Voor zover daarvan kan worden gesproken, want waarschijnlijk
leefde de familie nog in onverdeeldheid.
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4. DE AFSTAMMING VAN ENGELBERT VAN SCHOTEN.

Engelbert van Schoten behoorde duidelijk tot de dynastie of stam
Breda. Het ligt voor de hand, in hem een oom te zien van de broeders
Godfried en Hendrik van Breda, die in 1160/61 als eerste getuigen
zijn overdracht van Schoten aan Villers bevestigden en vrijwaarden
en kennelijk zijn naaste erfgenamen waren. Met andere woorden:
Engelbert zal een broer zijn geweest van de man van Beatrijs van
Laroche, de moeder van gemelde broeders Godfried en Hendrik van
Breda.

Helaas is de naam van Beatrijs' man niet overgeleverd. Van de
namen, die de bronnen noemen, komen er maar twee ernstig in aan
merking: Arnulf en Gerard. Na afweging van beider kansen geloof
ik, dat in dit verband alleen de naam van Gerard is te onthouden.

Arnulf kennen wij reeds uit de oorkonde van 1125, waarbij de
kerk van Erembodegem aan de abdij Affligem werd teruggegeven
in het bijzijn van o.a.:

Ascelinus de Bruxella, et filius suus Henricus.
Arnulfus et lngelbertus de Breda.

Onder de talrijke getuigen waren deze vier de enige, die niet
uit het Land van Aalst kwamen. Zij vormen een opmerkelijk dub
belpaar. Het eerste paar bestaat uit een vader (amman van Brussel)
en zijn zoon. Daarom zal ook van het tweede paar de eerste persoon
(Arnulfus) een generatie ouder zijn dan de tweede (Ingelbertus). Ik
kan dan ook niet meegaan met de vele auteurs, die Arnulf en
Engelbert als broers zien. Ik meen zelfs, dat Arnulf helemaal geen
Breda was; ware hij dat wel, er zou hebben gestaan: Arnulfus de
Breda et lngelbertus (filius of frater) suus. Ik kan Arnulf ook moei
lijk vereenzelvigen met de befaamde Arnoud de Brabander, die in
die dagen Nispen, Essen, Kalmthout, Zundert en Rijsbergen bezat,
ook al is men dit de laatste jaren meer en meer gaan doen, Arnoud
hetzij voor een broer hetzij voor een zwager van Engelbert hou
dend.l5 Arnoud de Brabander zal, gezien zijn bezit, wel in vrouwe-
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lijke lijn aan Breda geparenteerd zijn geweest, een Breda was hij
stellig niet: zijn bijnaam Brabander verzet zich tegen een mogelijk
behoren tot de niet-Brabantse dynastie Breda.

Misschien is de Arnulf van 1125 eerder de ons reeds bekende
Arnulf van Villers, die evenals Engelbert van Schoten in de stichting
van de abdij Villers was betrokken en een "oom" van Engelbert kan
worden genoemd. Mocht dit vermoeden juist zijn, dan zou welhaast
bewezen zijn, dat de Engelbert van Breda van 1125 dezelfde persoon
is als de Engelbert van Schoten van 1146-1160/61.

Zo blijft alleen de candidatuur over van de Gerard van Breda,
wiens naam voorkomt in een excerpt uit een nu verloren handschrift
der Luikse kathedraal, een excerpt dat door Gramaye is gemaakt
en overgeleverd:

Ab Henrico Viro illustri, unde Domini de Breda descendunt,
exstrueta de consensu Ducis et Domini Leodiensis anno M.e.XVI. et
dedicat,çt festo D. Virginis anno decimo sequenti, praesentibus
Gerardo de Breda, et Domino Baldo de Laere, filiis dicti Domini
Henrici de Brunesheim Patroni dictae Ecclesiae. 16

Deze tekst heeft betrekking op de kerk van Groot-Zundert en
behelst, dat die kerk in 1124 (het tiende jaar na 1116) werd ingewijd
in tegenwoordigheid van Gerard van Breda en van heer Baldus van
Laere, zoons van Hendrik van Brunesheim, de patronaatsheer van
gemelde kerk.

Van Gerard van Breda is ook sprake in het rijmwerk De Grim
bergsche Oorlog, dat pas in de 14e eeuw ontstond en als historische
bron vrijwel waardeloos is. Volgens de berijmer van dit werk zou
omstreeks 1143 een Gerard van Breda aan de zijde van de heer
van Grimbergen hebben gestreden tegen de hertog van Brabant.

Dit zijn bij elkaar twee middeleeuwse teksten, waarin sprake
is van een Gerard van Breda als geleefd hebbend in het begin der
12e eeuw. Al zijn zij in deze vorm geen van beide contemporain,
het bestaan van Gerard van Breda maken zij redelijkerwijze aan
vaardbaar.

Ik ben geneigd, deze Gerard van Breda te houden voor de man
van Beatrijs van Laroche, en daarmede voor een broer of halfbroer
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van Engelbert van Schoten. Hij kan heel goed zijn vernoemd naar
zijn oom (eventueel oudoom) Gerard van Marbais, van wie Engelbert
van Schoten een achterneef (eventueel achterachterneef) was.

5. HENDRIK VAN BRUNESHEIM.

De tekst van Gramaye, die een min of meer getrouwe weergave
van een inschrijving in een middeleeuws handschrift is, laat de dy
nasten van Breda afstammen van een Hendrik van Bnmesheim.
Hendrik heet er patronaatsheer der kerk van Groot-Zundert, maar
pas zijn zoon Gerard draagt de naam Breda. Dit doet vermoeden,
dat de dynastie niet uit de streek van Breda afkomstig was, al had
zij daar al vroeg bezit.

Veel historieschrijvers hebben de bakermat der dynastie gezocht
in het Mosaanse gebied, in de Maasvallei omtrent Luik, nader gezegd
in Haspengouw. Verschillenden hunner hebben zelfs stamverwant
schap met de graven van Leuven (de latere hertogen van Brabant)
aangenomen. Aan dit laatste geloof ik niet. Omstreeks 1100 hadden
de graven van Leuven-Brabant nog geen enkele zeggingsmacht in
het gebied van Schoten en Breda, waar voorvaderen der heren van
Breda toen reeds gegoed waren. De beweerde stamgemeenschap met
Leuven-Brabant moet met nog meer beslistheid worden afgewezen,
nu gebleken is, dat de eerste generaties Breda geallieerd waren aan
het Naamse Huis Marbais en aan het Naamse gravenhuis zelf.
Hendrik van Brunesheim (of zijn vader) was gehuwd met een zuster
van Gerard van Marbais en verwierf waarschijnlijk daardoor rechten
in Schoten. Hebben hij en de zijnen hun bezit in die streek kunnen
uitbreiden, dan is dat eerder geschied met steun van Limburg dan
van Leuven-Brabant. De tienden van Zandvliet, dat tot het mark
graafschap Antwerpen behoorde, zijn door Hendrik I van Limburg
aan Breda geschonken of verkwanseld in de tijd, dat hij hertog van
Neder-Lotharingen en markgraaf van Antwerpen was (1101-1106).17
Voor het overige sluit ik mij wel aan bij de traditionele zienswijze,
dat de bakermat van de Bredase dynastie aan de Maas in of omtrent
Haspengouw is te zoeken.
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De naam Bnmesheim heeft indertijd Kleijn doen denken aan
Brustem in het graafschap Loon (Belgisch Limburg). De toponymie
verwijst echter duidelijk naar Tienen en naaste omgeving, waar sedert
de 13e eeuw de naam in diverse varianten is aan te treffen: een
grote hoeve bij Tienen, in 1273 nog Brunensheem geheten, in 1561/62
Hof van Bruinissem; het gehucht Breidenseem onder Kumtich, ver
meld in 1261; de Bruinissemberg benoorden Tienen, volgens de over
levering een oude sterkte; tenslotte in Tienen zelf een gehucht Brui
nissem, genoemd naar de daar ontspringende beek Bruinissem.l8 De
naam moet wel samenhangen met die van het graafschap Brunen
geruz (Brunerode, Brugeron), waarbinnen Tienen gelegen was. 19

Toch heeft Brunesheim-Tienen niet gedeeld in de lotgevallen van het
graafschap Brunerode.

Het bisschoppelijk-Luikse graafschap Bnll1erode was van 1013
1091 pandbezit van de graaf van Leuven-Brabant, werd dan door
de bisschop die het pand inloste in leen gegeven aan Albert III graaf
van Namen en tenslotte in 1106 definitief aan Leuven-Brabant af
gestaan.20 Bij de overdracht evenwel van 1106 aan Leuven-Brabant
heeft de Luikse bisschop een vijftal plaatsen of districten aan zich
gehouden, o.a. het kasteel en het allodium van Tienen, die dan ook
Luiks zijn gebleven tot na 1200, nog lang nadat tegen 1160 de
burgerij van Tienen de hertog van Brabant als beschermer en ten
slotte als heer had aanvaard. 21

Nu was Bnmesheim juist de naam van die delen van Tienen en
omgeving, die Luiks bleven, en niet de naam van de eigenlijke stad
Tienen, die tegen 1160 Brabants werd. In de Brabantse tijd werd het
grafelijke bestuur over Brunerode niet uitgeoefend vanuit Brunes
heim, maar vanuit het kasteel Heverlee bij Leuven.22 Het gaat
daarom niet aan, om, zoals Jhr. Van Rheineck Leyssius in 1932 deed,
in de naam van Hendrik van Brunesheim een nieuw bewijs te zien,
dat de drager van die naam tot de dynastie van Leuven-Brabant
behoorde.

Het bisschoppelijk-Luiks bestuur over Brunesheim (kasteel en
allodium van Tienen) werd vanouds uitgeoefend door een geslacht
van erfleenmannen, dat in de 12e eeuw in rechte lijn uitstierf, althans
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in Tienen, en zich Van Ave(re)ndoren noemde, naar de villa van die
naam bij Tienen (later binnen de stadsmuren van Tienen getrokken).
De laatste mannen uit de tak Avendoren van dit geslacht waren in
1155 een Anselmus en in 1161 een Engelbertus: in 1161 droegen zij
en hun medeërven het restant van hun rechten op kerk en allodium
van Tienen over aan de bisschop van Luik.23 Er zij nog vermeld,
dat deze erfleenmannen namens de bisschop van Luik ook de voogdij
hadden uitgeoefend over het goed van de abdij van Saint-Denis-en
Brocqueroie in en om Tienen, waarvan de omvang gelijk stond met
de helft van bisschoppelijk Tienen. Die abdij Saint-Denis was tot
ca. 1100 een dépendance van de abdij Lobbes geweest, juist als
Schoten bij Antwerpen en het domein Baisy-Villers.

Merkwaardig samenstel van coincidenties! De namen van het
familietweetal Anselmus en Engelbertlls in Tienen doen als vanzelf
denken aan die van het gelijktijdige familietweetal Anselmus van
Boneffe en Engelbertus van Schoten, die in 1146 met Judith van
Marbais de abdij Villers stichtten. Doch laten wij uit die gelijke
naamparen niet te gauw besluiten tot identiteit der dragers van die
namen. Wel mogen wij de indruk behouden, dat Hendrik van Bru
nesheim een voorvader van deze Anselmus en Engelbertus van
Avendoren is geweest, met andere woorden: dat hij behoorde tot het
geslacht, dat nog omstreeks 1100 het kasteel en allodium van Tienen
voor de bisschop van Luik bestuurde of voor de graaf van Namen,
en dat daar in steeds moeilijker positie kwam te verkeren, nadat in
1106 het omringende graafschap Brunerode definitief door Leuven
Brabant was ingelijfd.

Vanzelf vraagt men zich af, of Hendrik van Brunesheim en de
zijnen ook nog andere bezittingen dan die in en om Tienen voor de
bisschop van Luik kunnen hebben bestuurd. Uit de stichtingsgeschie
denis van de abdij Villers hebben wij onthouden, dat de grootvader
van Engelbert van Schoten ook geparenteerd was aan de heren van
Jauche (Geten), die erfvoogden waren van het bisschoppelijk-Luiks
dictrict Landen, een onderdistrict van de grootvoogdij Hasbanië,
waaronder alle bisschoppelijk-Luiks goed in Haspengouw, bewesten
de Maas dus, ressorteerde.
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Gerard van Jauche wordt gehouden voor een schoonzoon van
Renier, de grootvoogd of oppervoogd van Hasbanie, die al in 1096
gehuwde kinderen had en kort na 1116 overleed. De afstamming
van deze oppervoogd Renier is niet met zekerheid bekend. Volgens
Baerten24 zou de oppervoogdij Hasbanië in de plaats zijn gekomen
van het graafschap Haspinga, dat in 1040 door een graaf Arnulf
aan de bisschop van Luik was opgedragen. Indien dit waar is, zou
Renier afstammen van de Arnulf van 1040, die een broer was van
Giselbert van Loon (1015-1050) en van Balderik 1I, bisschop van
Luik (1008-1018). In ieder geval is de Luikse oppervoogd Renier
van 1096-1116 niet identiek met en zelfs van een geheel ander
geslacht dan de Renier van Leuven, die in 1077 in Haspengouw
sneuvelde en volgens Van Rheineck Leyssius een voorvader der heren
van Breda zou zijn.

Gelijk Gerard van Jauche door huwelijk met een dochter van
Renier een voogdijdistrict van Hasbanie (Landen) verwierf, zo kan
ook de aan hem geparenteerde Hendrik van Brunesheim (gesteld
natuurlijk, dat deze een voorvader van Engelbert van Schoten was)
van Renier ook wel bisschoppelijk-Luiks bezit te besturen hebben
gekregen. Er is te rekenen met de mogelijkheid, dat men Hendrik van
Brunesheim en de zijnen ook buiten Brunesheim-Tienen als machts
dragers van de Luikse bisschop zal kunnen aantreffen.

6. HET WAPEN.

Moesten wij de fantasierijke Vlitius (1664) geloven, dan zouden
Godfried II van Breda (ca. 1190-1216) en zijn zoon Egidius van
Breda (1227-1243/45) als geslachtswapen hebben gevoerd: 3 liggende
leeuwen als Deenmarcken, daer de Scoten of Scoeten onder d'andere
Deenen, tot Breda lang genestelt hebbende, wel mochten van daen
gecomen ofte uyt gesproten sijn. 25 In feite zijn Bredase of Schotense
zegels met de drie gaanden leeuwen (lions léopardés) van Dene
marken en Schotland nooit gevonden. Vlitius heeft zich kennelijk
tegoed gedaan aan de Schotten- of Denensage van Breda, die samen-
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gevlochten werd met de legende van het H. Kruis van Breda (15e
eeuw) en uitgevonden lijkt om te verklaren, hoe - zoals men toen
geloofde - Breda aanvankelijk aan Schoten had toebehoord en door
"Schotten" was geregeerd. Mogelijk heeft Vlitius aan een of andere
oorkonde uit de eerste helft der 13e eeuw het drie-leeuwen-zegel zien
hangen van de Van Gavere-Liedekerke's, die tegen 1300 de heerlijk
heid verwierven, en heeft hij deze drie leeuwen aangezien voor het
wapenteken van de eerste dynastie, de dynastie "Schoten", waarna
identificatie met het wapen van Schotland voor hem als het ware
vanzelfsprekend werd.

Een later geslacht van geschiedschrijvers liet wel de Schottensage
als historisch gegeven varen, maar bleef toch nog vasthouden aan
de volksetymólogische verklaring van de naam Schoten als neder
zetting van Schotten, welke verklaring aan de sage ten grondslag
lag. En zo is het kunnen gebeuren, dat men in de 1ge eeuw het door
Vlitius bedachte wapen (in zilver drie gaande leeuwen van keel)
heeft overgedragen op het zgn. Huis van Schoten (Amelrik I, enz.),
dat men zojuist had uitgevonden. Zo is al in 1861 gedaan door
A. G. Kleijn en laatstelijk nog in 1919 door pastoor Goetschalckx,
die zelfs een gekleurde afbeelding van dit Noormannenwapen aan
zijn werk toevoegde als afbeelding van het wapen van het Huis
Schoten.26 Ook dit aflegger:tje van de Schotten- of Denensage kan
niet voor ernst worden genomen.

Als het oudste bewaarde wapenzegel van de dynastie Breda wordt
tegenwoordig aangewezen een zegel met enkele omgewende leeuw,
hangende aan een ongedateerde oorkonde, die men veelal om
streeks 1180 stelt.27 In de legende of het omschrift van dit zegel
leest men de naam van Hendrik van Breda, doch de uitvaardiger der
oorkonde, waaraan het zegel hangt, noemt zich in de tekst daarvan
Hendrik van Schoten. Men schrijft het zegel toe aan Hendrik Ir
(1167-1187), vader van Godfried Ir, omdat deze Hendrik volgens
de oude voorstelling de eerste van zijn geslacht zou zijn, die Breda
en Schoten gezamenlijk bezat. De redenering gaat niet meer op, om
dat enerzijds de band tussen Schoten en Breda al veel eerder bestond
en anderzijds ook latere heren van Breda (waaronder ook enkele
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Hendrik's) zich tot het midden der 13e eeuw afwisselend naar
Schoten en Breda bleven noemen.

Omstreeks 1180 was het leeuwenteken pas in opkomst, eerst bij
de graaf van Vlaanderen, daarna in navolging van deze bij de hertog
van Brabant. Daarom kan volgens mr. J. P. W. A. Smit het bespro
ken zegel op zijn vroegst pas van ca. 1200 dateren en moet het van
een jongere Hendrik van Breda zijn (die misschien een geestelijke
was), ook al hangt het aan een oorkonde van ca. 1180, van Hendrik
11.28 Het kwam nogal eens voor, dat aan een oorkonde, waarvan het
zegel was verloren geraakt, achteraf het zegel van een opvolger van
de oorkonder werd gehangen.

Heeft mr. Smit gelijk, dan zou het zegel in kwestie moeten zijn
van Hendrik Hl (1227-1234) of Hendrik IV (1246-1254). Of
dat stilistisch klopt, kan ik niet beoordelen. Hendrik IV (1246
1254) was inderdaad een geestelijke en in zijn tijd heeft het leeuwen
symbool werkelijk een rol gespeeld in de Bredase wapenkunde. Ook
het tegenzegel van het oudste stadszegel van Breda, dat uit 1259,
vertoont een leeuwen ook hier is de leeuw omgewend (linksgewend).
De stad Breda had in 1252 haar eerste vrijheden van Hendrik IV
verkregen. Verder zijn er zegels uit 1291 en 1292 van een Bernard
van Breda, die met een enkele leeuw zegelde, maar niet tot de dyna
stie Breda behoorde.29 Wij hebben hier stellig te doen met de leeuw
als symbool van de landshoogheid van de Brabantse hertog. Is de
leeuw op het zegel van 1259 der stad Breda, die haar vrijheid van
de heer van Breda ontving, aan de achterzijde geplaatst, op de zegels
van de steden, die haar vrijheid rechtsstreeks van de hertog ont
vingen, heeft hij dikwijls een plaats bij de burcht op de voorzijde.

De burcht was het symbool van de plaatselijke vrijheid (libertas),
hetzij van een stedelijke vrijheid (oppidum), hetzij van een dorpsvrij
heid. Op de oudste zegels der stad Breda (1259), der stad Bergen op
Zoom (1276) en van het dorp Gastel (1296) is het niet de Brabantse
leeuw, maar een schild met drie schuinkruisjes, dat de burcht op een
of andere wijze vergezelt.30 Dit schild met de drie schuinkruisjes
symboliseerde kennelijk het gezag van de heer van Breda, die het
in deze plaatsen feitelijk voor het zeggen had.
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Afb. 1. Zegel uit 1240 van Beatrijs van Breda,
gemalin van Arnoud Ir van Wesemael.

Algemeen Rijksarchief, Brussel,
collectie zegels no. 6286 (gipsafgietsel).
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Afb. 2. Zegel uit 1232 van Hendrik van Breda,
domdeken van Utrecht.

Haupt-Sraars-Archiv Düsseldorf,

Kloster Camp. Nr. 58.
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Tussen haakjes zij opgemerkt, dat de echte burcht of het kasteel
van Breda in oorsprong niet bepaald een symbool van stedelijke
vrijheid was geweest. Ook nadat het kasteel van Breda omstreeks
1198 door de hertog aan de heer van Breda in leen was gegeven,
bleef het onder de hertogelijke hoogheid. Dat blijkt duidelijk uit het
merkwaardig vredesverdrag van 1232, waarbij de heer van Breda
moest erkennen, dat de hertog gerechtigd was, bezeiting in het kasteel
van Breda te leggen en dat nog wel op kosten van de heer.31 In het
leenbestel was dat een normale verhouding, zeker in tijden van
oorlog. En zo is de verhouding altijd gebleven. De burcht van Breda
was een sterkte zowel van de hertog als van de heer. Zo zal zijn
te verklaren, waarom de hertogelijke leeuw in het Bredase stadszegel
van 1259 prijkt, zij het in het tegenzegel, en waarom die leeuw ook
wel eens in het zegel der heren van Breda voorkomt.

Zegels van de heren van Breda met de drie schuinkruisjes zijn
bewaard uit 1203 (Godfried II), 1228 (Egidius) en 1266 (Hendrik
V).32 Minder bewijskracht hebben de gedeelde wapens van twee
vrouwen, die in de linkerhelft de drie schuinkruisjes hebben: uit 1276
(zegel van Isabella van Breda, gemalin van Arnoud van Leuven) en
uit 1291 (zegel van Sophia van Mechelen, weduwe van Hendrik V
van Breda).33 Ook ziet men drie schuinkruisjes op het zegel uit 1292
van de poorter-leenman Gilles van Breda.34

Evenmin als de leeuw waren de drie schuinkruisjes een oorspron
kelijk geslachtssymbool van de dynastie Breda. Het zegel van God
fried II uit 1203 heeft de drie schuinkruisjes alleen in het tegenzegel.
Op de zegels van Breda, Bergen op Zoom en Gastel en op dat van
Gilles van Breda zijn de drie schuinkruisjes duidelijk rechtssymbolen.
Het feit alleen al, dat de drie schuinkruisjes met het uitsterven der
dynastie in 1281 niet verdwenen, bewijst, dat zij in oorsprong geen
geslachtssymbool waren. Wat was dan wèl de oorspronkelijke beteke
nis?

Volgens mr. Smit is het schuinkruis in Brabant het oudste her
togelijke gezagsteken en voerden de heren van Breda het sedert 1203
in drievoud als heerlijke versie van dit teken.35 Het werd vooral
gevoerd, aldus mr. Smit, door geslachten, die waren opgekomen als
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hertogelijke kasteleins, zoals de heren van Heverlee en van Grim
bergen.

Op het eerste gezicht lijkt de verklaring van mr. Smit heel aan
nemelijk. De Wapenrol van Bigot uit 1254 geeft het wapen van de
heer van Breda (met de drie schuinkruisjes), aan weerszijden geflan
keerd met een enkel schuinkruis als schildhouder. 36 Dit zou er op
kunnen wijzen, dat de heren van Breda een enkel schuinkruis hadden
gevoerd, vooraleer zij tegen 1203 overgingen tot verdrievoudiging
daarvan. Het is zelfs mogelijk - al zijn er nog geen bewijzen -,
dat de heren van Breda voor de hertog een soort territoriaal kaste
leinschap hebben uitgeoefend, vooraleer zij omsteeks 1198 met de
heerlijkheid werden beleend. Bijzonder suggestief is het feit, dat de
kasteleins van Heverlee de grafelijke macht van Leuven-Brabant
hebben waargenomen in het graafschap Brunerode, waarbinnen
Brunesheim-Tienen gelegen was, en dat het schuinkruis in Tienen
dienst deed als marktteken.

Bij nader inzien rijzen toch wel enige bedenkingen. De heer van
Heverlee, die het schuinkruis voerde, heeft nooit rechtsmacht gehad
over het bisschoppelijk-Luikse deel van Tienen (Brunesheim), de
bakermat der heren van Breda. De latere heren van Grimbergen, die
het enkele schuinkruis voerden, stamden juist niet af van de oudere
hertogelijke kasteleins van Grimbergen.37 In Vlaanderen werd het
enkele schuinkruis gevoerd door de heren van Beveren (Waas), die
in oorsprong evenmin kasteleins waren, maar wel vermaagschapt
aan de heren van Breda. Zo is er reden te twijfelen aan de juistheid
der stelling van mr. Smit, dat het enkele schuinkruis een specifiek
hertogelijk-Brabants rechtsteken zou zijn geweest, vooral van herto
gelijke kasteleins. Over de oorsprong en de zin van het schuinkruis
is het laatste woord nog niet gesproken.38

De edelen (Van Avendoren, Van Tienen, Van Budingen), onder
wie in de 12e-13e eeuw het oude Brunesheim verdeeld raakte,
voerden allen de drie palen van de Berthout's van Mechelen, die
waren opgekomen in Luikse dienst. De geslachten, waaraan Engelbert
van Schoten vermaagschapt was (Villers, Marbais, Boneffe, Jauche)
voerden alle de faas van Godfried van Bouillon als bezitsopvolgers

20

Jaarboek De Oranjeboom 17 (1964)



in delen van diens hoofddomeiri Genappe. Ook deze tekens zal men
in het oog moeten houden bij het zoeken naar het oorspronkelijke
geslachtssymbool der heren van Breda.

Intussen: het oorspronkelijk geslachtssymbool der eerste dynastie
van Breda is onbekend en zal dat wel altijd blijven. Voor vele
dynastieën uit de 12e eeuw geldt die onzekerheid, zelfs voor de
oude graven van Aalst. De heraldieke documentatie vangt veelal
pas aan omstreeks 1200, wanneer juist vaak op een nieuw wapen
wordt overgegaan. Ook in Breda verschijnen de eerste symbolen pas,
wanneer de heer aan de hertog van Brabant is ondergeschikt geraakt.

7. PORTRETZEGELS.

De dynastie Breda heeft haar omvangrijke heerschappij (aan
vankelijk van Krabbendijke, Bergen op Zoom en Breda zuidwaarts
tot de stad Antwerpen reikend) niet kunnen opwerken tot een lands
heerlijkheid en daarmede ook niet tot een gewest. Al vroeg is een
wig tussen de Bredase en Schotense gebiedsdelen gedreven, toen
Arnoud Brabant de streek van Nispen tot Brecht aan Tongerloo gaf.
De Bredase heer verwierf niet de rechten van versterking, munt,
voogdij, gebiedsondeelbaarheid en van uitgifte van woeste gronden,
die kenmerkend zijn voor de landshoogheid. Men rekent hem dan
ook niet tot de landsheren, maar tot de dynasten, d.w.z. de categorie
der heren met hoge rechtsmacht, die in de wedloop naar de lands
heerlijkheid achterbleven, omdat zij de landshoogheid misten.

De dynastie Breda moet een physiek weinig sterk geslacht zijn
geweest, want de generaties volgden er elkander snel op. Reeds in
1268 stierf zij met Hendrik V uit in de mannelijke lijn, in 1281 ook
in de vrouwelijke lijnen, waarna het inmiddels reeds geslonken ge
bied voorgoed werd verdeeld in de heerlijkheden Bergen op Zoom
en Breda (1287). Vanwege het vroege uitsterven zullen het oorspron
kelijke geslachtswapen en de herkomst der dynastie wel altijd ver
borgen blijven. Men zou graag deze weinig voorspoedige dynasten
van aangezicht tot aangezicht leren kennen, maar de media ontbre
ken. Gelukkig zijn enkele portretzegels bewaard, die althans iets van
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hun physionomie, van hun gelaatsuitdrukking en lichaamsgestalte,
openbaren.

In totaal bleven vier portretzegels, vier verschillende leden der
dynastie voorstellende bewaard: twee ruiterzegels en twee zegels met
staande figuren. Aan de ruiterzegels heeft men niet veel, omdat zij
uitermate gestileerd zijn: men kan er andere van gelijkend cliché
naast leggen. Reproductie ervan zou dan ook de moeite nauwelijks
lonen. Anders is dat met de twee zegels met staande figuren: hier
is kennelijk al gestreefd naar weergave van individuele trekken, naar
portrettering. Ik heb dan ook geen gelijkende pendanten kunnen
vinden.

Te oordelen naar de twee zegels met staande figuren en een der
ruiterzegels zijn de soepelslanke lichaamsbouw en de driehoeksvorm
van het hoofd met uitstekende jukbeenderen karakteristiek geweest
voor de leden der dynastie Breda. Er is een opvallende tegenstelling
tot het gedrongen figuur, dat kenmerkend was voor het hertogelijk
Huis van Leuven-Brabant, welks leden vaak stierven aan een erfe
lijke kwaal in de benedenrug. Ik zie in dat verschil een bevestiging
van mijn stelling, dat de eerste dynasten van Breda niet van dezelfde
stam waren als het Huis van Leuven-Brabant.

Het ene ruiterzegel is dat uit 1203, waarvan de voorzijde het
ruiterbeeld van Godfried II vertoont, de achterzijde de drie schuin
kruisjes, de oudste afbeelding van dit teken. Godfried's ruiterfiguur
is door de stilering overmatig gerekt, het hoofd is met een helm ge
dekt, het gelaat slechts en profil gegeven, dus onherkenbaar. Er zijn
van andere heren uit die tijd ruiterzegels van zeer gelijkend voor
komen bewaard, zodat men zich met recht mag afvragen, of de
maker van het zegel van 1203 wel de bedoeling heeft gehad, de
figuur van Godfried II naar het leven weer te geven.

Het andere ruiterzegel, dat uit 1276, vertoont Isabella (Elisabeth),
dochter van Hendrik V, uitrijdend- ter valkenjacht, schrijlings op
haar ros gezeten, in de linkerhand een valk houdend en omgeven
door haar meute.39 Ook hier is het lichaam door stilering overmatig
gerekt, bovendien geheel verhuld door rijkgedrapeerde, stijf en zwaar
afhangende gewaden, maar het met brede coiffe gedekte hoofd is
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gelukkig de face gegeven: het is naar de toeschouwer gewend en
laat duidelijk een opvallend klein gezicht van driehoekige vorm met
uitstekende jukbeenderen zien. Dat de gezichtsvorm hier al iets per
soonlijks heeft, blijkt uit vergelijking met de twee zegels met staande
figuren.

Een der twee zegels met staande figuren is dat van Beatrijs van
Breda, jongste dochter van Godfried II en echtgenote van Arnoud II
van Wesemael. Dit zegel, dat hier voor de eerste maal wordt afge
beeld (zie afbeelding 1), heeft gediend ter bekrachtiging van een
oorkonde uit 1240, waarbij zij en haar gemaal een schenking deden
aan de abdij Epinlieu in Henegouwen.4o Beatrijs staat in haar volle
lengte op een console, niet stijf, maar in natuurlijke vrouwelijke
vorm. In de linkerhand houdt zij een spinrokken en met de wijsvin
ger van de rechterhand wijst zij naar haar borst of naar iets, dat zij
op de borst draagt: een gebaar dat van een geestelijke symboliek
moet zijn. Zij is gekleed in zeer ijle gewaden. Over alles heen hangt
de mantel zo wijd gedrapeerd, dat er geen plaats over bleef voor
flankerende tekens. Opmerkelijk afstekend tegen het verfijnde figuur
en de geraffineerde kleding is het gelaat van zuivere driehoeksvorm,
waarbij men zich als vanzelf een donkere teint denkt, maar dat door
de bolle konen en diepliggende ogen (gevolg van de uitstekende
jukbeenderen) toch een ietwat oud en vermoeid aanzien heeft. Der
gelijke disharmonie tekent de geestelijke bewogenheid van deze
edelvrouwe, die ziekelijk was en een bijzondere belangstelling voor
begijnen en vrouwelijke religieusen aan de dag legde. In een harer
oorkonden verklaarde zij, te snakken naar het ogenblik der verlossing
uit de kerker van haar lichaam.

Enige disharmonie ook verraadt het zegel van Beatrijs' oudere
broer Hendrik van Breda, die o.a. deken van het Domkapittel van
Utrecht was. Het hangt aan een oorkonde van 1232 voor de.Neder
rijnse abdij Camp.41 De foto, die hier wordt gereproduceerd (zie af
beelding 2), wijkt aanzienlijk af van de afbeelding naar een andere
foto in het Corpus sigillorum neerlandicorum. 42

De Domdeken staat kaarsrecht als een pilaarbeeld. De strakke
plooiing van zijn geestelijk gewaad lijkt een tenger, misschien nietig,
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lichaam te verhullen. In de linkerhand draagt Hendrik een palmtak,
in de rechter een boek dat gevat is in een buidelband. Hoewel de smalle
figuur daartoe alle plaats vrij liet, zijn ter weerszijden geen tekens
te bekennen. Wat een verschil tussen lijf en hoofd! Het hoofd is niet
rechthoekvormig en heeft geen afhangende lokken, zoals de afbeel
ding in het Corpus wil doen geloven, maar heeft slechts een krans
van haren (tonsuur) en is van een driehoekige, bijna ronde, vorm,
die nog wordt geaccentueerd door de opvallend kleine kin. Toch lijkt
het hoofd zwaar door de bolle konen en de diepe oogkassen, die bij
de eerste aanblik aan een levenslustige seigneur doen denken, maar
in werkelijkheid slechts een optisch gevolg zijn van de vooruitsteken
de jukbeenderen, die ook bij zijn zuster Beatrijs en bij de !sabella
van 1276 zijn waargenomen.

Geen enkele andere Utrechtse domdeken heeft zich laten afbeel
den met een palmtak. Wel vindt men dekens met palmtak in de
diocesen Luik en Keulen.43 Misschien heeft Hendrik van Breda dit
zegel laten maken in het Zuiden, waar hij proost van Celles (bij
Namen) was geweest.

8. VERKORTE STAMREEKS.

1. Hendrik van Brunesheim (Tienen), bezit Groot-Zundert in
1116, vader van Gerard van Breda (volgt Il) en heer Baldus
de Laere. Mogelijk ook vader van Engelbert van Schoten
(1146-1153), een der stichters van de abdij Villers, voor een
of twee achtendelen verwant aan Gerard heer van Marbais
(ca. 1100) en mogelijk identiek met de Engelbert van Breda
uit 1125.

Il. Gerard van Breda, zoon van 1. Mogelijk is hij de heer van
Breda, die v66r ca. 1125 huwde met Beatrijs van Laroche, uit
welk huwelijk werden geboren Godfried I van Breda, die kort
na 1161 stierf, kinderloos, en Hendrik IJ van Breda en Scho
ten (zie lIl).

lIl. Hendrik IJ van Breda en Schoten, 1167-1187, volgt zijn
broer Godfried I op, erft van Engelbert van Schoten rechten
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in Schoten, huwt v66r 1160 met een Christina, uit welk huwe
lijk vier zoons:
1. Godfried, volgt IV.
2. Hendrik, deken van St. Lebuinus te Deventer, gestorven

1 nov. 1221.
3. Jacob.
4. Engelbert.

IV. Godfried II van Breda en Schoten, zoon van UI, 1187/92
1216/17, huwt ca. 1180 met Lutgard van Perk, uit welk hu
welijk:
1. Godfried volgt V.
2. Egidius, meerderjarig v66r 1201, gestorven 1243/46, zon

der wettig oir.
3. Hendrik, priester, proost van Celles 1227, persona van het

dekenaat der Vier Ambachten 1233, Domdeken van
Utrecht 1228, proost van St. Lebuinus in Deventer, ge
excommuniceerd 1244/45.

4. Sophia, huwt ca. 1208 met Raso IX van Gaveren en Lie
dekerke.

5. Beatrix, huwt v66r 1222 met Arnoud II van Wesemael.
V. Godfried III van Breda en Schoten, zoon van IV, 1216/17

1227, sterft in 1227, in 1218/19 gehuwd met Mathilde van
Béthune, die hem tot in 1252 overleeft. Uit dit huwelijk:
1. Hendrik III van Breda en Schoten, regeert onder voogdij

van zijn vaderlijke oom Egidius, sterft eind 1234, wordt
opgevolgd door zijn broer

2. Godfried, volgt onder VI.
VI. Godfried IV van Breda en Schoten, jongste zoon van V, re

geert onder voogdij van zijn moederlijke oom Robert van
Béthune, sterft 25 april 1246, van zijn niet met name bekende
echtgenote een enig zoontje Henricl1s nalatend, dat spoedig
sterft.

VII. Hendrik IV van Breda en Schoten, kanunnik van de kathe
draal van Luik en investitus van Gilze, in 1246 beleend met
Breda, sterft in 1254. Veelal voor identiek gehouden met de
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Utrechtse Domdeken Hendrik van Breda (IV, 3). Huwt in
1249/50 met een Isabella (Elisabeth). Kinderen uit dit huwe
lijk:
1. Hendrik, volgt onder VIII.
2. Isabella (Elisabeth), huwt v66r 1268/69 met Amoud van

Leuven en sterft 10/11 februari 1280/81, kinderloos.
VIII. Hendrik V van Breda en Schoten, zoon van VII, volgt op

onder voogdij van zijn moederlijke oom Raso X van Gaveren,
huwt met Sophia Berthout van Mechelen, sterft november
1268, kinderloos. Wordt opgevolgd door zijn zuster Isabella
en haar man Amoud van Leuven, die 30 juli 1287 kinderloos
overleed. Reeds 22 juni 1287 had de hertog de verdeling van
het land van Breda vastgesteld. Breda kwam aan Raso X van
Gaveren en Liedekerke, zoon van Raso IX en Sophia van
Breda (IV, 4). Bergen op Zoom werd toegewezen aan Gerard
van Wesemael, zoon van Arnoud II en Beatrijs van Breda
(IV, 5).
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