Breda contra Bergen op Zoom:
vijf eeuwen strijd om de grenzen (1)
door

W.A. VAN HAM
Zelfs in onze tijd levert de grensafbakening problemen op en leidt
vooral bij soevereine staten tot geschillen over het juiste verloop. De
regelingen in de internationale overeenkomsten worden echter nauwkeuriger terwijl de steeds exakter kartografie een doeltreffend hulpmiddel is om de grens vast te leggen.
In vroeger tijden konden echter de grenzen tussen provincies en
half-soevereine heerlijkheden tot langdurige geschillen aanleiding geven.
West-Brabant biedt daarvan voorbeelden: de Baronie van Breda en het
Markiezaat van Bergen op Zoom waren beiden voortgekomen uit het
onverdeelde land van Breda. De eerste verdeling van het land had het
karakter van een boedelscheiding. De gevolgen daarvan - enclavevorming, cijns- en leengoederen in andermans gebied - werkten de
eeuwen van het anden regime door en uiteindelijk ruimden pas
de rigoereuze maatregelen van Bataafse republiek, Frans keizerrijk en
Nederlandse eenheidsstaat ze op. Een deel van de eenmaal getrokken
grenzen leeft nog voort als gemeentegrenzen, terwijl hier en daar de
verdeeldheid van het verleden nog naar voren komt, wanneer men zich
verzet tegen de moderne gewestvorming. Het leek ons nuttig om van
de vijf eeuwen durende strijd tussen Breda en Bergen op Zoom om de
grensafbakening een zo objektief mogelijk verslag te geven.
Alvorens de grenspunten zelf aan te vatten was het echter noodzakelijk de territoriale vorming van de beide hoofdheerlijkheden in
grote lijnen te schetsen, temeer omdat vóór 1458 een algemene regeling
ontbrak en slechts inddenteel, soms na lokale twisten en gevechten een
deel van de grens werd geregeld. Ook het - tot dusverre weinig benutte - kartografische materiaal had daarbij onze aandacht.
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Het land van Breda.

Globaal bezien omvatte het Land van Breda niet alleen de westelijke
helft van de provincie Noord-Brabant, doch ook een deel van het noordwesten van de provincie' Antwerpen.
Het ontstaan van deze uitgestrekte machtsconcentratie ligt vrijwel
in het duister. Sommigen, waaronder pastoor Juten, zijn uitgegaan van
de mening dat de oorspronkelijke heren van Breda niet meer waren dan
de bezitters van een landgoed of villa ter plekke van de stad, mede omvattende Teteringen en Terheijden. 1
Cerutti heeft de gedachtengang ontwikkeld dat zulks niet als juist
kan worden beschouwd daar uit de schaars bewaarde gegevens uit de
twaalfde eeuw blijkt dat toen reeds elementen aanwezig waren van de
rechtspositie die de heren van Breda in latere eeuwen bekleedden. Deze
rechtspositie omvatte de eigendom van woeste gronden, het heffen van
tol-weg- en veerrechten, het hebben van grote groepen dienstlieden,
en het innen van een jaarbede. Aan het hoofd van de rechtspraak
stond een drossaard. Cerutti zocht de verklaring van deze rechtspositie
niet in de leenverdragen die de heren van Breda omstreeks 1198 met
de hertog van Brabant sloten doch in een nauw verband met de vorming van het hertogdom. Dit is gegroeid uit het graafschap Leuven; in
het voetspoor van Van Rheyneck Leyssius verklaarde Cerutti het optreden van de heren van Breda als het gevolg van een afsplitsing van
het erfgoed van het Leuvense gravengeslacht ten behoeve van een der
jongere zonen, van wie de heren van Breda zouden afstammen. 2
Boeren zag de heren van Breda als afstammelingen van een oudere
streekdynastie waarvan de heerschappij zich uitstrekte over het deel van
bovengeschetst gebied ten zuiden van de lijn Bergen op Zoom-Breda.
Tegenover het belang van hun bezittingen stond echter het nadeel dat
de dynasten van Breda niet het recht van de novalia (recht van uitgifte
van woeste gronden) bezaten hoewel zij er de hoge justitie uitoefenden.
De hertog van Brabant, Brabantse edelen en kerken hebben er ca.
1150-1250 gebruik van gemaakt om ongehinderd tal van nieuwe heerlijkheden te stichten. Hierdoor versplinterde het "Antwerps" gebied
van Breda in de dertiende eeuw. Bovendien beleende de hertog van
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Brabant de heren van Breda omstreeks 1198 met de woeste gebieden
aan de Mark en de Striene die de belangstelling naar het noorden
richtten. 3
Hoe dit ook zij: uit de dertiende eeuw zijn tal van gegevens bewaard waaruit de omvang van het Bredase machtsgebied blijkt. Belangrijke rechten (meestal inklusief de hoge jurisdiktie) bezaten de heren
van Breda te Alphen, Baarie, Bergen op Zoom, Brecht, Breda,
Chaam, Ekeren, Essen, Etten, Gastel, Halsteren, Huijbergen, Loenhout,
Oosterhout, Ossendrecht, Polder, Prinsenhage, Roosendaal, Steenbergen, Terheijden, Teteringen, Wouw, Wuustwezel, Zandvliet en
Schoten. 4
De lijn Bergen op Zoom-Breda als invloedsgrens kunnen we gevoegelijk afschrijven. Zowel benoorden als ten zuiden van die denkbeeldige
lijn was het gebied doorweven met enclaves die in het bezit waren van
hertogelijke leenmannen, door de hertogen beschermde abdijen en
kloosters en met territoria waar de heer van Breda zijn gezag geheel of
ten dele moest delen met eigen of andermans leenslieden. Wellicht
moet daarbij een grotere rol worden toegeschreven aan de ontginningsgeschiedenis van het gewest; toch zal ook een intensieve territoriaal
gerichte beoefening van de politieke geschiedenis van het hertogdom
onthullend kunnen werken. Naast een studie over het toe- en afnemen
van het centraal gezag van de hertog-markgraaf zullen ook de onderlinge politieke en familiale banden tussen de verschillende heren nader
onderzocht moeten worden.
De eerste verdeling.

Hertog Jan I verdeelde bij oorkonde van 22 juni 1287 het land van
Breda tussen Gerard van Wezemale en Raso van Gaveren-Liedekerke.
Gerard van Wezemale, heer van Herselt, was een zoon van Arnold II
van Wezemale en Beatrix van Breda. Raso van Gaveren was een zoon
van Raso van Gaveren-Liedekerkeen Sophia van Breda. Beide laatstgenoemde dames waren zusters: dochters van Godfried II van Breda
en Schoten. 5 In dit charter wordt de vorming van twee afzonderlijke
heerlijkheden niet uitdrukkelijk vermeld. Er schijnt slechts sprake te
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zijn van een gelijkelijke verdeling van de door het overlijden van
Elisabeth van Breda opengevallen erfenis. De naam Bergen op Zoom
komt zelfs niet in de akte voor. De titel heer van Bergen op Zoom had
Gerard van Wezemaal reeds onmiddellijk na het overlijden van Elisabeth aangenomen; op zijn ruiterzegel noemt hij zich heer van Wouw. 6
De dichter Jan van Heelu geeft hem in zijn epos "De slag van Woerinc"
uitsluitend die titel. 7
De verdelingsakte kende aan Gerard de helft van het land van
Breda toe met alle bijbehorende rechten. Raso van Gaveren kreeg de
stad Breda met alle leengoederen die ertoe behoorden. Gerard van
Wezemale zou een aequivalent moeten krijgen om tot een gelijkwaardige portie te komen. Nadat men aldus overeengekomen was zouden
beide heren in het restant gelijkelijk participeren. Hiermede was dus
de basis gelegd voor een verdeling in drieën: twee gelijke afzonderlijke
delen (voor elk één) en één gemeenschappelijk te beheren stuk. 8
Voor het overige is de verdelingsakte weinig expliciet en uiterst
globaal gesteld. Kennelijk liet de hertog het aan de betrokken heren
over om na het overlijden van Arnold van Leuven (die als weduwnaar
van Elisabeth van Breda in 1281 nog het vruchtgebruik van het land
van Breda bezat) zelfstandig de details te regelen. Arnold schijnt een
maand later op 30 juli 1287 te zijn overleden. 9
Hoe de verdeling geregeld is kan slechts fragmentarisch worden nagegaan. Drie oorkonden over de transactie zijn bekend; deze dateren
twee jaar later namelijk 22 augustus 1289. Ook uit deze akten kunnen
slechts door afleiding sommige feiten gekend worden; het lijkt er soms
sterk op, dat de voornaamste akte verloren is gegaan, als deze tenminste bestaan heeft.
Twee van deze oorkonden zijn gegeven door Raso van Liedekerke,
heer van Breda, ten gunste van Gerard van Wezemaal, heer van Bergen
op Zoom. In de eerste belooft Raso om Gerard te steunen bij alle
hindernissen die de abdis van Nijvel aan deze in de weg zou leggen bij
de inning van de tienden van Halsteren, Noordgeest, Bergen op Zoom
en Zuidgeest. Desnoods zou Raso de heer van Bergen op Zoom voor de
helft schadeloos stellen. IO In de tweede, tot dusverre niet uitgegeven
oorkonde belooft Raso dat hij voor het geval hij tot naasting mocht
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overgaan van enige inkomsten in het land van Breda eveneens de helft
daarvan zou uitkeren. Hiervoor zou hij zijn inkomsten uit Wouw benutten. l l
Uit deze oorkonden blijkt dat de heren elkaar wederzijds als heren
van de met name genoemde plaatsen erkenden; dat Raso zich beloofde
te houden aan de stipte verdeling door aan Gerard eventuele baten en
lasten voor de helft ten goede te laten komen c.q. vergoeden; dat de
heer van Breda inkomsten had te Wouw. 12
De derde oorkonde is door beide heren afgegeven. Zij sluiten een
overeenkomst ("vorwarde en statute") betreffende hun lieden die in
het rechtsgebied van Wouw ("eeninghe" genoemd) wonen, alsmede
betreffende de inwoners van de parochie Gaste!. Misdadigers zou men
terugbrengen naar de plaats van het misdrijf en daar doen berechten.
Mocht de heer van Breda binnen zijn territorium een molen stichten,
waardoor het molenrecht van de heer van Bergen op Zoom kon worden
geschaad, dan zou hij deze schade vergoeden. Wederom werden de
inkomsten van Wouw daarvoor als dekkingsmiddel aangewezen. 13
Uit dit charter blijkt dus, dat de heren gemeenschappelijke overheidsrechten hadden onder Wouwen Gastel; dat de heer van Breda in
de buurt van Wouw een eigen "heerscape" of territorium had, waar
hij eventueel een molen kon bouwen en dat de heer van Bergen op
Zoom te Wouw eigen molens had. Pas uit latere gegevens kan afgeleid
worden dat de bedoelde "heerscape" het gebied van Roosendaal was.

De eerste grensregeling.
De gemachtigden vanwege de hertog van Brabant, te weten Jan de
Bere en Everdeys van Lillo, schout van Antwerpen, plaatsten een jaar
later in de wilderd tussen de heren van Breda en Bergen op Zoom
grenspalen. Al zou men deze akte waarbij deze rechtshandeling werd
vastgelegd steeds als de eerste territoriale grensregeling beschouwen, in
wezen is het een verdeling van de woeste gronden, die voorheen tot het
land van Breda hadden behoord. Negen palen werden geplaatst: de
eerste bij een huis te Halsteren waar een "besiecte" (melaatse?) man
in woonde; de tweede bij het huis van Diederik van den Dike; de derde
155

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)

te Dorlecht; de vierde op de hoogste Halderberg (bij Hoeven); de
vijfde te Overster Mare; de zesde op het huis van Harman de Valkenaar
te Sprundel; de zevende op de Puusberg; de achtste bij het Eigen van
Ekeren; de laatste bij de Schelde. Een moergebied bij Kalsdonk zou
door beide heren verdeeld worden. Het dorp en de wilderd van Ekeren
zouden aan de heer van Breda, de wilderd van Schoten en Merksem
aan de heer van Bergen op Zoom toekomen. 14
De ligging van de genoemde grenspalen zal hierna behandeld worden. Pas uit latere akten is een meer duidelijk beeld te verkrijgen van
de in 1289-1290 geschapen situatie. Raso van Gaveren verkreeg
naast Breda met Teteringen en Terheijden de dorpen Alphen, BaarIe,
Etten, Gilze, Ginneken, Hage, Oosterhout, Roosendaal, Rijsbergen,
Zonzeel en Zundert. Gerard van Wezemaal verkreeg naast Bergen op
Zoom met Noordgeest, Zuidgeest, Zuidland en Noordland de dorpen
Halsteren, Hildernisse, Hogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Polder
en Woensdrecht. Gemeenschappelijk bestuurden beide heren: Gastel,
Oudenbosch, Hoeven, Steenbergen en delen van Roosendaal en
Wouw. 15 Langs de kust van dit gebied lag een uitgestrekt laagland,
rijp voor moerontginning, zowel als turfland als om er zout uit te betrekken. Tenslotte was er nog het Kempische randgebied waar hun
gezag fragmenten omvatte van de oude invloedssfeer van het land van
Breda. Vaste bases aldaar waren voor Bergen op Zoom Merksem en
Schoten en voor Breda Ekeren.

De ontwikkeling van de territoria, 1289-1458.
Hiervoor stelden we reeds dat de·grensontwikkeling in 1289-1290
in een beginstadium was. De ontwikkeling tussen 1290 en 1458 zou
door verscherping van de onderlinge tegenstellingen een duidelijker
omschrijving van de gebieden teweeg brengen. In de navolgende paragrafen zullen we behandelen hoe zulks in zijn werk is gegaan, achtereenvolgens in het Kempische randgebied, het zuidelijke grensgebied en
het gemene land.
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a. Het Kempische randgebied.
In de grensscheiding van de wilderd doorkruist de lijn vanaf
Sprundel de Kempen: van Sprundel naar de Puusberg, vandaar naar het
Eigene van Eekeren en vandaar naar de Schelde. De grenspunten liggen
vrij ver van elkaar. Sprundel ligt ruim 20 kilometer van de Puusberg
(een grenspaal bij Kalmthout); het Eigen van Ekeren ligt ruim 11 kilometer van de Puusberg en van dat Eigen naar de Schelde is het slechts
23-1 kilometer. 16
Deze grens geeft met een grove lijn de invloedssfeer van de heren
van Breda en Bergen op Zoom aan. Niets wordt vermeld over de
wilderd van Wuustwezel, Loenhout en Brecht aan de oostkant van deze
grens. De rechten van de hertog van Brabant en zijn leenmannen zijn
niet gespecificeerd. Over de rechtstoestand van de polders aan de
Schelde wordt niet gerept; wel over Ekeren en Schoten-Merksem.
Hoe de toestand werkelijk was moet uit andere gegevens worden
afgeleid. Wuustwezel was in het midden van de dertiende eeuw in het
bezit van de heren van Grobbendonk. Daarna vererfde het dorp via de
vrouwelijke lijn in het huis van Wilre dat sinds einde dertiende eeuw
ook een deel van Brecht bezat. Het is niet duidelijk hoe de verhouding
tot de heren van Breda was. Ook is het niet bewezen dat Wuustwezel
ooit deel van het land van Breda uitmaakte. Door het huwelijk van
Maria van Wille met Gerard van Merksem ging de erfenis over in het
huis van Bergen op Zoom, doch via haar zoon Gerard ging Wuustwezel
in de vijftiende eeuw weer een zelfstandige plaats innemen. 17
Brecht was op onbekende datum gesplitst. Een deel was in handen
van de heren, later graven, van Hoogstraten en vormde een hertogsleen. Dit deel was als leen gekombineerd met Wernhout. Het andere
deel was met Wuustwezel verbonden doch bleef ook na het vervreemden van die heerlijkheid als leen van Bergen op Zoom bestaan tot aan
het einde van de ancien régime. 18
's-Gravewezel was tot in de veertiende eeuw in handen van een
zekere Willem de Grave waaraan het dorp zijn naam moet hebben ontleend. De andere helft was in 1303 nog in het bezit van Raso van
Gaveren, heer van Breda. Nadat het dorp (geheel of ten dele?) in
1.57
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handen van de Merksemse tak van het huis van Boutersem was beland
bleef het lang met Merksem en Schoten gekombineerd. 19
Ook Oostmalle kende een dergelijke situatie. Hier vormden beide
helften een Bredaas leen, wat wel een verschil met de toestand te
's-Gravenwezel opleverde. 20
Meer moet volgens Boeren onder Breda hebben behoord. Wellicht
was het allodiaal, al lagen er veel Bredase lenen in dit gebied. 21
Loenhout was in 1277 nog een onderdeel van het land van Breda.
In 1316 was een zekere Arnoldus van Haalbeke er heer. 22 Een verdere
binding met Breda schijnt dus niet gehandhaafd te zijn.
Nog gekompliceerder was de situatie in Ekeren. Reeds in het midden van de dertiende eeuw waren hier afsplitsingen tot stand gekomen.
Een deel van het dorp Ekeren met de wilderd aldaar was in 1291 in
het bezit van de heer van Breda gebleven. Het dorp Hoevenen met
bijbehorende enclaves (onder andere Ertbrand bij Putte en een deel
van het centrum van Ekeren) vormde een leen van de heer van Aarschot. Een ander deel van Ekeren waaronder het Laarhof en de molen
op de Kaarterheide vormde een leen van het land van Mechelen. Ook
Kapellen (alias Boogschoten of St. Jacobskapelle in Ekeren) was een
leengoed van dat land. Een deel van het centrum van Ekeren (identiek
met het Bredaas deel van 1291?) was in later tijd aan de heren van
Perwijs toegevallen en in de hertogelijke leenadministratie van de veertiende eeuw gekombineerd met Rumst en Hoboken. 23
Resumerend mogen we wel stellen dat te Ekeren een grote versnippering bestond als gevolg van vroegere verdelingen. Mede als gevolg
hiervan verdween iedere zeggenschap van de heer van Breda.
Te Zandvliet, Berendrecht en Stabroek had de heer van Breda, en
kennelijk later die van Bergen op Zoom de hoge heerlijkheid, de abt
van Sint Michiels te Antwerpen de middelbare en lage. Het einde
kwam wellicht in 1355 toen de heer van Bergen op Zoom goederen
afstond aan de genoemde abdij. De genadeslag gaf het in 1356 begonnen
bewind van de graaf van Vlaanderen in dit gebied. De verlening van
privileges aan de inwoners door de heer van Bergen op Zoom in 1446
mag wellicht worden gezien als een poging zijn bevoegdheden te herwinnen na het herstel van het Brabants gezag. 24
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Een ander bewijs van de belangstelling van de heer van Bergen op
Zoom vormt de inpandneming van de heerlijkheden Zandvliet, Berendrecht, Lillo en Stabroek die in 1510 plaatsvond. Nadat het pand op de
heerlijkheid door de hertog in 1560 was afgelost verdween de Bergen
op Zoomse invloed voorgoed. 25
Een langdurig bewind rechtstreeks vanuit Bergen op Zoom kenden
Merksem en Schoten. De ingewikkelde situatie aldaar, doordat de abdij
van Villers er eveneens overheidsgezag bezat, is uitvoerig behandeld
door Goetschalckx en Prims. Ten gevolge van zijn financiële positie
moest de markies van Bergen op Zoom ook hier in de zestiger jaren van
de zestiende eeuw van rechtstreekse macht afzien. Wel bleven Merksem
en Dambrugge (Schoten was reeds eerder vervreemd) leengoed in het
huis van Bergen op Zoom. 26
Hiermede is de geschiedenis van het Kempische randgebied in grote
lijnen geschetst. Tegenover een intense belangstelling van de heren van
Bergen op Zoom, kulminerend in de in pandnemingen staat het
afnemen van het Bredase gezag in de loop van de veertiende
eeuw, op sommige plaatsen zelfs vroeger. Een laatste relikt vormde
het ambtsgebied van het hoofd- en leenbank van Breda over Merksemten-hoge, Schoten, Ekeren, Loenhout, Oostmalle en 's-Gravenwezel.
Een tegenhanger vormde het gezag van het leenhof te Bergen op Zoom
over Merksem-ten-Iage, Schoten en Brecht. De tachtigjarige oorlog
maakte aan de jurisdictie van deze leenhoven in dit gebied een einde;
wel bleven zij hun leenrechten, zij het in beknotte vorm, uitoefenen. 27
b. De zuidelijke grenszone.

Deze zone omvatte grote delen van de tegenwoordige gemeenten
Essen, Kalmthout, Roosendaal en Nispen, Rucphen en Wouw. Hier
stonden de heren van Breda en Bergen op Zoom meer rechtstreeks tegenover elkaar dan in het Kempische randgebied. Op sommige plaatsen
lagen hun belangen zelfs sterk verstrengeld, vooral te Roosendaal en
Nispen.
Te Essen en Kalmthout bezat de abdij van Tongerlo sinds de 12e
eeuw het patronaatsrecht en de tienden. In 1290 gaf de hertog van
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Brabant aan dit bezit een grote uitbreiding door de wilderd aldaar aan
het klooster te schenken. Uiteraard werd de heer van Bergen op Zoom
in deze maatregel niet gekend; doch het ging in zijn nadeel. Als leenman van de hertog kon de heer van Bergen op Zoom er weinig tegen
doen. Zulks bleek vooral in 1336 toen de hertog in gezelschap van de
schepenen uit de omliggende plaatsen grenspalen langs het gebied van
de abdij ging zetten. Toen het gezelschap op de Heuvel te Essen was
aangeland kwamen de heer en vrouwe van Bergen op Zoom met Gerard
van Merksem, heer in Ekeren, gewapend "met piken en staven" om
de voortgang van de procedure te beletten. 28 De heer van Bergen op
Zoom stelde tevergeefs, dat het hier om zijn eigen leengoed ging. Nadat de gemoederen waren bedaard ging men onverdroten verder, daarmee een situatie bestendigend die nog eeuwenlang tot wrijving aanleiding kon geven. De heer van Breda daarentegen zag zich als de beschermer van de belangen van Tongerlo. In ruil daarvoor maakte de abdij de
Roosendaalse heerlijkheid in het land van Breda de overslaghaven van
de turf die in het gebied werd gewonnen. Hierna zullen we zien dat
Bergen en Breda nog tot 1458 rekening bleven houden met elkaars
belangen in deze streek.
Wat Essen en Kalmthout voor Tongerlo waren, dat waren Roosendaal en Nispen voor Breda. Merkwaardig genoeg wordt Roosendaal in
de verdelingsoorkonde van 1287 niet eens genoemd. Kennelîjk zag men
Roosendaal als een apart geheel dat onverbrekelîjk met Breda was verbonden. Boeren ziet de heerlijkheid als een afsplitsing van de heerlîjkheid Gageldonk, die in talrijke enclaves over West-Brabant verspreid
lag. Bestuurlijk behoorde Roosendaal nog in 1290 tot Wouw: dan zitten er nog schepenen van Haviksdonk, zoals men het dorp Roosendaal
toen ook noemde, in de schepenbank van Wouw. In 1292 had Roosendaal een eigen schepenbank. 29 Aan deze heerlijkheid werden in 1300,
tegelijk met de heerlijkheid Oosterhout, nog meer goederen verbonden
en het geheel als weduwgoed toegewezen aan Adewina Willemsdochter
van Strijen echtgenote van Raso II van Gaveren-Liedekerke, heer van
Breda. 30 Hierbij heeft de heer van Breda gebruik gemaakt van zijn
rechten op de wilderd ten zuiden van Kalsdonk en van zijn rechten te
Nispen en te Wouw, misschien mede afsplitsingen van de heerlijkheid
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Gageldonk. De hooitienden en het molenrecht alsmede de "schutterij"
het orskoren, de lage heerlijkheid, de hoendercijns en rechten op het
moer van de Vlamingen (te Dorlicht ) behoorden daartoe. Als vast goed
werden aan de heerlijkheid 29 bunder (ca. 35 ha) land verbonden alsmede het huis dat van de "nonnen" aldaar was geweest. Hier hebben
we kennelijk het latere Vrouwenhof voor ons. Deze heerlijkheid omvatte dus niet het gehele gebied van de gemeente Roosendaal en Nispen, zoals we dat nu kennen. Het gebied bij Kalsdonk, geheten Dorlicht, bleef daar voorlopig nog buiten. Nispen was gedeeltelijk een hertogelijke enclave, die in 1388 door de hertogin van Brabant aan de heer
van Breda is verpand, en sindsdien niet meer is afgelost. 3l Een brede
strook in het westen van de latere gemeente viel onder Wouw. Roosendaal bleef door deze situatie steeds een apart gebied met een eigen
karakter, ondanks het feit dat het volgens de hertogelijke uitspraak van
1382 was "toebehoerende den lande van Breda".32 In 1443 en 14491450 heeft de hertog van Bourgondië de schepenen van Roosendaal uitdrukkelijk verplicht een geregeld kollege te vormen, dat regelmatig
moest vergaderen en zich onderwerpen aan de schepenbank van Breda
als hoofdbank. 33
De heer van Bergen op Zoom had te Roosendaal meerdere rechten,
die we in het cijnsregister van 1359 vrij gedetailleerd vinden opgetekend. Percelen te Hulsdonk, Haagdonk, Langedonk, Borteldonk, Kalsdonk en te Roosendaal zelf vielen onder de oude landcijns van
WOUW. 34 Te Nispen had de heer van Bergen op Zoom de kerstcijns,35
bovendien bezat hij er leen- en cijnsgoederen, zoals Hotmeer en Nachtegaalshofstad. 36
De spanning tussen Breda en Bergen op Zoom ontlaadde zich soms
door het leggen van beslag op personen en goederen door beide partijen. In 1382 werd de heer van Breda in het ongelijk gesteld door de
hertog, omdat hij rechten van de heer van Bergen op Zoom in zijn leengoederen wilde belemmeren. 37 Hendrik van Bergen bezette in 1394
het dorp Roosendaal en Steenbergen. De heer van Breda had reeds een
legertje verzameld om aan die toestand met geweld een einde te maken
toen de Bergenaren op bevel van de hertogin terugtrokken. 3s
In de middeleeuwse oorkonden moet men bij het gebruik van de
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plaatsnamen Wouwen Roosendaal eerder aan de parochies dan aan de
tegenwoordige gemeenten denken. De parochie Wouw strekte zich
ook uit over het westelijk gedeelte van de huidige gemeente Roosendaal. Het westelijk gedeelte van Wouw daarentegen vormde sinds 1307
de parochie Heerle, die tevoren onder Bergen op Zoom had behoord. 39
Daar lag een deel van de enclave Gageldonk. Volgens Van Loon vormde
het landgoed Altena, ook wel huis te Heerle genoemd het centrum. 40
Pas in 1480 zijn de onder Wouw gelegen goederen van Gageldonk door
de heer van Bergen op Zoom definitief met zijn domein versmolten. 41
Naast de parochie Wouw bestond ook de heerlijkheid Wouw, die
oorspronkelijk het gehele gebied tot aan de grens met de heerlijkheid
Breda moet hebben omvat (afgezien van de enclaves). Een laatste
restant buiten de huidige gemeentegrenzen van Wouw was Langendijk,
dat als een enclave tussen Essen, Roosendaal en Rucphen tot 1795 onder Wouw bleef behoren. 42 Tot in de veertiende eeuw behoorde ook
het goed Doorlicht onder de schepenbank van WOuw. 43 Of we ook
Rucphen als een afsplitsing van Wouw kunnen beschouwen is minder
duidelijk.
Langendijk behoorde in 1359 tot het gebied dat in het cijnsregister
van de heer van Bergen op Zoom als "boven Rosendale" wordt omschreven. Naast deze percelen lagen Scerpenoerd en het Scrabbelmoer;44
Tezamen met een moergebied onder Huijbergen transporteerde de heer
van Bergen op Zoom ook hier moergronden aan de abdij van Ter Duinen in Vlaanderen. 45
Een leengoed van 3 hoeven (ca. 48 ha) ten zuidwesten van de
Langendijk was omstreeks 1357 in handen van Jan Willemszoon alias
Metten Gelde. 46
Het meest zuidelijk lag een gebied dat de heer van Bergen op Zoom
omstreeks 1430 tegen een wascijns van 2 ponden per jaar had uitgegeven aan Jan Coepal. Deze uitgifte vormde de grondslag voor het later
zo genoemde dorp Steenpaa1. 47
De Langendijk was in feite een verbindingsweg tussen Roosendaal
en Breda via Sprundel. Omstreeks 1382 hadden beide heren meningsverschil over de jurisdictie op die weg. De hertog van Brabant bec
paalde dat de heer van Breda en zijn onderzaten ook met gevangenen
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er ongehinderd mochten passeren. De jurisdictie over de Langendijk in
engere zin, dat wil zeggen de nederzetting nabij de grens van Roosendaal werd verdeeld. De noordelijke helft van de weg bleef onder de
heer van Breda behoren, de zuidelijke helft onder de heer van Bergen
op Zoom. 48
Hiermede zijn we op de grens van het gebied Dorlicht, dat wel eens
in zijn geheel is aangeduid als Zegge. 49 In grove trekken vormde Dorlicht echter de zone tussen Langendijk, Zegge, Roosendaal en Gastel,
dus een veel groter gebied. In de grensregeling van 1291 wordt dit gebied omschreven als de moeren boven Kalsdonk. De heer van Breda
kreeg de zuidelijke helft toegewezen, de heer van Bergen op Zoom de
noordelijke. 50 Het heeft geruime tijd geduurd alvorens de onder Breda
resorterende delen toevielen aan de heerlijkheid Roosendaal. Wel behoorde een cijns op het moer van de Vlamingen in dit gebied tot de
heerlijke goederen van Roosendaa1. 51 Aan het klooster Sint Catharinadal schonk de heer van Breda in 1290 6 hoeven (ca. 96 ha) moer en
wilderd, als uitbreiding van een gebied van 12 hoeven dat Elisabeth van
Breda reeds had geschonken. 52 Een komplex van 39 bunder wilderd
"bi Wouwe" dat de heer van Breda in 1307 aan zijn drossaard Godevaard van Bergen verkocht, moet waarschijnlijk eveneens hier gezocht
worden. 53 In 1331 verkreeg Wouter Klaaszoon van Nispen twee percelen in dit gebied. Dit leengoed, later het Vaartgerecht genoemd,
kwam in 1448 aan de heer van Breda terug. 54 Het goed dat de Vlamingen bezaten moet tegen de grens van Zegge worden gesitueerd. In
1290 bezat Gerard de Spikere, een Vlaams grondbezitter en moeruitbater het. 55 Mogelijk is dit hetzelfde terrein dat in 1342 Brugse Neming
heette en door de Spikere aan de Sint Andriesabdij aldaar in cijns was
gegeven. 56
Ook onder de heer van Bergen op Zoom bezat Gerard de Spikere
een moergebied van 24~ hoeve (ca. 392 ha). Onder Arnoud van Wezemaal, heer van Bergen op Zoom en Kwabeke, viel het terug aan het
domein van de heren van Bergen op Zoom. 57 In 1354 is het in verschillende percelen uitgegeven aan Gerard Boudynszoon en zijn metgezellen. Dit deel heette in 1359 De Nieuwe Dörlecht. 58 Het deel dat de
Oude Dorlecht heette behoorde waarschijnlijk tot de erfgoederen van
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Godevaart van Bergen. Na een geschil met zijn erfgenamen is het in
1325 aan deze gerestitueerd. In 1312 kregen Alsteen en Herman Godevaartszoon recht van afwatering van dit goed naar de Beek, de Roosendaalse Vliet. 59 Met de nabestaanden van deze laatsten, Godevaart
van der Dilft en Gerard Hermanszoon had de heer van Bergen op
Zoom dertig jaar later een kompetentiegeschil, dat ten overstaan van
schepenen van Wouwen Zuidgeest werd geregeld. De hertog van Brabant bevestigde de rechten van de heer van Bergen op Zoom. 60 In
1359 waren de voornaamste cijnsbetalers Gerard Hermanszoon, Jan van
der Lare en Jan Miere Vrouwenzoon. 61 Aan de abdij van Middelburg
vercijnsde de heer van Bergen op Zoom in 1342 een gebied van ;/z
hoeve, dat in 1357 in een leengoed werd omgezet. 62
De uitgifte van het gebied van Rucphen is kennelijk voorafgegaan
door een (ongedateerde) grensregeling in de moeren "boven Sprundel". Als grenspunten werden aangegeven: het Valkenaarshuis bij
Sprundel, de Puusberg boven Kalmthout en het leengoed van Jan
MettenGelde. Dit gebied zou half aan de heer van Breda en half aan
de heer van Bergen komen. De rechten van de vrouwe van Wilre en
Wuustwezel werden mede gegarandeerd, zodat we wel mogen aannemen dat de Puusberg nog ten zuiden van Kalmthout werd gesitueerd. 63
Bij de Puusberg lag het leengoed Quadelaar, door de heer van Bergen
op Zoom eveneens aan Jan MettenGelde beleend. 64
Het deel dat aan de heer van Bergen op Zoom toebehoorde bestond
naast Quadelaar, (dat door Jan MettenGelde als leenman werd bezeten) uit de huizen en de lieden van Sprundel bij Valkenaarshuis. De
oude parochie van Sprundel behoorde dus onder drie heren: de heer
van Breda voor het grootste gedeelte, de heer van Bergen op Zoom
voor het westelijk gedeelte en de hertog van Brabant voor de enclave,
waarin onder meer de kerk stond. 65 De lage rechtsmacht over 93 hoeven moer en wilderd boven Sprundel, later Rucphen genoemd, verkocht
de heer van Bergen op Zoom in 1357 aan Jan van den Houte c.s. Als
grenspunten werden aangegeven het goed van Jacob Lam (te Zegge)
de Moenkensloet, een vaart op de grens van Hoeven, een leengoed van
Jan van den Houte en Reijnier van Urs, een andere Moenkensloet, het
Heulmeer, de weg bij het goed van de lieden van Sprundel, "die
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Berghe" bij het land van Breda, Quadelaar en tenslotte het beginpunt.66
Het is wel duidelijk dat het goed van de lieden van Sprundel het latere
Voomseinde omvatte en niet in de uitgifte van Rucphen begrepen was.
De uitgifte van gronden door de heer van Breda in zijn deel van de
moeren bij Sprundel begon in 1297. Het Sint Janshuis en het H.
Geesthuis te Brugge kortweg de Godshuizen genaamd, ook wel de "Scamelhusewerke" hadden hier een aanzienlijk gebied. 67 In 1361 breidde
de heer van Breda hun rechten nog uit met het aangrenzende Hotmeere (Heulmeer? ). Zij mochten ook een (nieuwe)vaart graven. 68 Ten
zuiden van Sprundel, nabij Schijf gaf de heer van Breda omstreeks 1398
moeren uit, gevolgd door andere uitgiften in 1408 en 1412. 69 Een
grensregeling bij Sprundel in 1424 is ons slechts bekend uit een post in
de Domeinrekening van de heer van Bergen op Zoom. 70 In hetzelfde
jaar kochten inwoners van Rucphen goed in het moer "van der Swerten Scive". Hiermee is ongetwijfeld Schijf bedoeld. 71 Vijf jaar later gaf
Engelbrecht van Nassau als heer van Breda 400 bunder tussen Etten
en Rijsbergen uit, later bekend als de "Oude Moer" of "de Lokkert".72
De abt van Tongerlo begon zijn penetratie in het gebied van Nieuwmoer en Achterbroek door de uitgifte van moergronden in 1449 aan
Klaas van Driel c.s. 73 De heren van Breda en Bergen op Zoom gaven
toestemming om de turfvaarten door hun gebied te graven. Hiermee
werd een aanvang gemaakt met het binnendringen van Tongerlo in het
gebied Puusberg-Ellendige Berck-Schijf. De invloed van Bergen op
Zoom zou er in de zestiende eeuw voorgoed verdwijnen.
c. Het gemene land.
De territoriale formatie van het gebied waarin beide heren volgens
de hertogelijke oorkonde van 1287 zouden participeren is niet duidelijk.
Er is geen oorkonde bewaard gebleven die deze materie betreft: als
deze al bestaan heeft. Pas uit latere gegevens valt het "gemene land" of
het "gemeyne" van Breda en Bergen op Zoom te rekonstrueren. Wel is
het evident dat het "gemeenschappelijke" uitsluitend het overheidsgezag en slechts enige inkomsten betrof en dat elk van de heren zijn eigen
domeinen en leengoederen binnen het gemene land had. Wellicht vorm167
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de dit de grondslag voor de ietwat grillige verdeling van 1458 die naast
enige duidelijkheid te brengen ook nog een bestendiging van territoriale
verbrokkeling bracht. Het gemene land strekte zich uit over delen van
Roosendaal en Wouw, Steenbergen en het goed van Sint Bernaards
(Oud- en Nieuw-Gastel, Hoeven en Oudenbosch). Ook het gebied ten
noorden van de Mark en Dintel viel eronder. Vanwege de bijzondere
problematiek van dat terrein zal het in een aparte paragraaf behandeld
worden.
Het is niet volkomen helder, welke delen van Roosendaal en Wouw
onder het gemene land vielen. Volgens Slootmans waren dit Vroenhout
en Vinkenbroek. 74 Deze lagen weliswaar bezuiden de lijn Het Sas-Dorlicht, doch het is de vraag of we deze stringent als heerlijkheidsgrens
mogen hanteren. Onder Wouw behoorde zeker het zuidelijke deel van
de latere Kruislandse polder, dat in 1356 tegen Steenbergen werd afgepaald, onder het gemene land. 75 Onder Roosendaal behoorde, volgens
verklaring van de schepenen van die plaats van 1438 het gors de Ever
onder beide heren. 76 In de vorige paragraaf is reeds opgemerkt hoe de
heerlijkheid Roosendaal (wellicht als afsplitsing van de heerlijkheid
Gageldonk) is ontstaan. 77 Wat nog van Gageldonk overbleef, was aan
alle kanten omringd door Bredaas territorium. Het cijnsregister van de
heer van Bergen op Zoom uit 1359 geeft bij Vroenhout de uitdrukkelijke vermelding "daar men recht af neemt te Rosendale".78 Schepenen
van Roosendaal verlijden de akte waarbij in 1295 Herman Ymmezoon
land onder andere bij Boeink (Boedonk ) aan de abdij van Sint Bernaards aan de Schelde verkocht. 79 Ten Zuiden van Haaiink lag een ven,
geheten het Brauwersmoer of "de gemein Brauwe" . In 1445 verkochten
beide heren hun aandeel erin. 80
Nog zuidelijker lag het tiendgebied Zaaftels waarover de jurisdictie
zo onzeker was dat de opbrengst van de tiende het ene jaar onder
Bergen en het ander jaar onder Breda werd gerekend. 8l De wilderd
tussen Roosendaal en Wouw vormde in de volgende eeuwen een twistappel tussen de bewoners van beide dorpen. 82 De heer van Bergen op
Zoom had, zoals reeds vermeld, onder Roosendaal eigen cijnsgoed, dat
onder de heer Floreis cijns en de oude landcijns van Wouw resorteerde.
Het lag te Vroenhout, Vinkenbroek en Zaaftels. 83
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Domeingoed van de heren van Bergen op Zoom was gelegen in
Cromwiele, (in de latere Kruislandse polder), Goortshoek (ibidem) en
de Ever. Het staat echter vrijwel vast dat dit domein pas in de loop
van de veertiende en vijftiende eeuw is gevormd. 84
Leengoederen van de heer van Bergen op Zoom waren gelegen in
Cromwiele, moergronden in het goed van Turnhout aan de noordzijde
van Zwinerde en de moeren en wilderd van Hotmere, uitgegeven in
1329 aan Klaas van Nispen. 85
Het schijnt dat de oorspronkelijke jurisdictie van Roosendaal zich
slechts uitstrekte tot de toenmaals ontgonnen gebieden, voor zover zij
niet tot de heerlijkheid Gageldonk behoorden of als cijns-, domein- of
leengoed aan de heer van Bergen op Zoom toekwamen. Deze hypothese
korrespondeert met de vermoedelijke oorsprong van de heerlijkheid als
afsplitsing van Gageldonk, dat eveneens een over een groot gebied verspreid komplex vormde.
Meer geprononceerd komt het gezamenlijke overheidsgezag van beide heren tot uitdrukking met betrekking tot Steenbergen. Deze plaats
had reeds een "wet en keure" ontvangen van Arnold van Leuven en Elisabeth van Breda (Antiqua Kora 1272). Beide heren breidden deze
keure uit door middel van de zogenaamde Middelkore, 1291 en de
Nyeu Kore van 1308.
De rechtsbronnen van Steenbergen, uitgegeven door Bezemer, getuigen van de overige juridische maatregelen door beide heren ten aanzien van Steenbergen getroffen. 86 Aan de westzijde werd het Steenbergse gebied betwist door de graven van Holland en Zeeland c.q. hun
ambachtsheren te Tholen en Vossemeer. Zowel de heer van Bergen op
Zoom als de heer van Breda hadden een eigen schout in Steenbergen,
terwijl ook hun drossaards er soms intervenieerden. 87 Uit de rekeningen van de heer van Bergen op Zoom blijkt dat tot het gezamenlijke
domein van de heren van Breda en Bergen op Zoom behoorden: de
bierboom, het vaatgeld, het kuipgeld, het muddegeld, de waag, de vistellen, de poort, de lombaarden, de cijns, de lammertiende en de korentienden. De grootte van het territorium komt meer tot uiting in de
omschrijving van de visserij-, aanwas- en moerdijkrechten die zich uit·
strekten over de Vosbergen, de Saggen, (in de latere polder Kruisland)
J
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Cronenborch, Zilverhoek, Mattenburg en de Rubere (ten westen en
noordwesten van Steenbergen). 88
De grensregelingen zijn echter weinig gedetailleerd. In 1336 werd
het grenspunt bij Dassenberg, waar een huis stond waar een "besiecte
man" in woonde, nader omschreven als gelegen te Broedsinde bij
Vrankendale. Een jaar later werden als grenspunten opgegeven het huis
van Dirk van de Dijke (later de boerderij het Sas), Dassenberg en de
Berkt (later de Kladde). Deze grensregeling werd in 1421 herhaald. 89
Aan de oostzijde werd de grens met Wouw in 1356 geregeld. Deze
grens is later verdwenen bij de inpoldering van Kruisland en de toewijzing van de "gemeine" van Wouw aan de heer van Breda in 1458
en de daarop in 1489 volgende inpoldering van Kruisland.
In de periode 1327-1339 toen de hertog zelf de heerlijke rechten
over Breda en zijn deel van Steenbergen uitoefende trad hij vrij onafhankelijk van de heer van Bregen op Zoom op: deze was immers zijn
leenman. 9o Bij de verdeling van 1458 is Steenbergen aan de heer van
Breda ten deel gevallen, ondanks het feit dat de plaats nergens grensde
aan het Bredaas territorium. Via de "gemeine" van Wouw kwam wel
een aansluiting bij Roosendaal tot stand die echter niet leidde tot annexatie van Steenbergen bij de heerlijkheid, later Baronie van Breda. 91
Ten oosten van de Roosendaalse Vliet was de situatie gekompliceerder. De uitgestrekte parochie Gastel omvatte niet slechts de huidige
gemeenten Oud- en Nieuw-Gastel, doch ook Oudenbosch, Hoeven, een
strook van de gemeente Etten-Leur, een deel van Zegge en wellicht
ook noordelijker gelegen gebied. De basis van het bezit van de abdij
van Sint Bernaards aan de Schelde in dit gebied werd gelegd door
Arnoud van Leuven en Elisabeth van Breda. In de jaren 1275-1277
kreeg deze abdij naast tienden, patronaatsrecht ook woeste gronden en
moeren in bezit, gelegen in de tegenwoordige gemeente Oudenbosch en
langs de Mark.92 De abdij had echter verderstrekkende eisen. Egidius
van Busenghem stelde aan de hand van getuigenverklaringen in 1279
een grensomschrijving op die de omvang van het gebied zowel van de
parochie als van het Goed van Sint Bernaards verre overschrijdt. Zowel
pastoor Juten als Beekman en Van Rheyneck Leyssius hebben de oorkonde zodanig geïnterpreteerd dat deze niet alleen het bovenomschreven
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gebied doch ook Standdaarbuiten, Fijnaart, Heijningen en Willemstad
omvat. 93
Delahaye heeft erop gewezen dat in de oorkonde vrijwel dezelfde
grenspunten voorkomen als de door Oppermann als een falsum gebrandmerkte schenkingsakte aan de abdij Nieuw Bethlehem bij Utrecht uit
1125.94 Het zal wel niet toevallig zijn dat deze akte juist in het archief
van Sint Bernaards berust. Zou de akte kloppen dan had Gastel meer
dan 18.000 ha omvat. Gretig aanvaard door de lokale historici mag de
akte inderdaad ook wat de plaatselijke interpretaties betreft kritisch
worden bezien. Kennelijk heeft de aanwending van de akte door Sint
Bernaards zijn uitwerking niet gemist, want in 1282 schonk Arnold
van Leuven een gebied van 100 hoeven (ruim 1600 ha) aan de abdij,
voor het merendeel gelegen binnen de tegenwoordige gemeente Hoeven. 95 Het feit dat het zwaartepunt van het Sint Bernaardsgoed te
Hoeven in plaats van te Gastel kwam te liggen alsmede dat in de noordelijke gebieden de abdij duidelijk aan het kortste eind trok wijzen er
reeds op hoe de aspiraties van Sint Bernaards kennelijk te hoog waren.
Te Oud-Gastel bezat de abdij slechts de tienden en het patronaatsrecht van de kerk. In het later bedijkte Nieuw-Gastel moest zij zelfs
deze rechten missen doch dit feit valt buiten het bestek van dit artikel.
Een eigen schepenbank met schependomszegel bezat Gastel al in 1279.
De drie schuinkruisjes van Breda prijkten erop als symbool van de
wettige eigenaar van de rechtsmacht. 96
Na 1287 bezat de heer van Breda althans een deel van de wildernis
in het zuidelijk deel van Gastel. Hij schonk in 1289 10 hoeven (ongeveer 160 ha) moergrond tussen Gastel en Roosendaal op de plaats
genaamd Pusebergh aan het klooster Sint Catharinadal. 97 Wellicht sloot
een gebied van 4 hoeven ten oosten van de Langenberg en strekkende
tot het goed van Gerard de Spikere, daarbij aan. 98 Nog in de achttiende eeuw hief Sint Catharinadal cijns in het zuiden van Gaste1. 99
Bij de heerlijke goederen van Roosendaal was een bedrag van 50 pond
per jaar op de (Bredase) inkomsten van Gastel inbegrepen.l° O Uitdrukkelijk was daarbij bepaald dat dit slechts een financiële zaak betrof
en geen enkele rechtsmacht inhield.
De heer van Breda bezat te Gastel ook leengoederen. Het waren:
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de Brande, bestaande uit 18 bunder (ongeveer 21 ha) wilderd ten
oosten van de Vosberg en 36 gemeten heide (ongeveer 14 ha) gelegen
aan de grens van Zegge. Na 1458 zijn deze leengoederen overgegaan in
het leenhof van Bergen op Zoom. 10l Van specifiek eigen leen- of domeingoed van de heer van Bergen op Zoom blijkt vóór 1458 niets.
Gezamenlijk bezaten de heren van Breda en Bergen op Zoom in de
veertiende eeuw (wellicht sinds 1287) de erfcijnzen van Gastel. Daarvan had de heer van Bergen op Zoom 3/4 deel, de heer van Breda
slechts 1/4 deel. Van de molen en de visserijrechten bezaten de heren
ieder de helft. Dit was ook het geval met het orskoren, dat in natura
werd geheven en met de aanwas naast het Willem Spieringsgors, een
deel van de latere polder Nieuw-Gaste1.l 02
Het gebied van de tegenwoordige gemeente Oudenbosch, waaronder het verdwenen dorp Nieuwenbosch, was begrepen in de eerste
transakties tussen de heer van Breda en het klooster van Sint Bernaards
aan de Schelde, die plaats hadden in 1275-1277. Zij omvatten het
Baarlebos, waarschijnlijk te zoeken in de buurt van Bossenhoofd, en
moergronden in de richting van Barlake, een moerasgebied waarvan de
naam nog voortleeft in een deel van de rivier de Mark en Dinte1.l 03
Deze gebieden zijn door de abdij in 1301 c.q. 1344 aan partikulieren
ter exploitatie uitgegeven. De eerste uitgifte lag tussen het Baarlebos
en de weg naar Gastel, de tweede omvatte de West-Blok, kennelijk ter
plaatse van de Zellebergen. Het voorkomen van een zoute vaart en
bepalingen zowel de turfwinning als de zoutnering aangaande wijzen
op de dubbele ekocomische betekenis van deze uitgiften. 104 Toch
bleven de heren van Breda en Bergen op Zoom te Oudenbosch belangrijke rechten uitoefenen. In de veertiende eeuw bezaten zij de dobbelschool, de bierboom, het muddegeld, de bede en de lammertiende te
Oudenbosch. Te Nieuwenbosch bezaten zij de poort, het veer, de
visserij en het bakengeld. lo5 Ook hadden zij er een gors, genaamd de
Loese, kennelijk ter weerszijden van de latere haven van Oudenbosch
gelegen. 106 In de rekeningen van 1424 komt voor het eerst de waag
van Oudenbosch voor. Deze behoorde beide heren toe,107
Het centrum van het Sint Bernaardsgoed was niet te Gastel, maar
te Hoeven gelegen. Daar had de abdij haar "uithof" genaamd Boven-
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donk,1°S De rechten van Sint Bernaards op Hoeven berustten kennelijk
op de overdracht van 100 hoeven (ongeveer 1600 ha) door Arnold
van Leuven en Elisabeth van Breda in 1282. 109 Hiertoe behoorden
echter niet de zuidelijke terreinen in het gebied van de tegenwoordige
gemeente. Deze hoorden volgens de grensscheiding van de wilderd sinds
1291 toe aan de heer van Bergen op Zoom. De abdij verkreeg ze in
1293. Het gebied was 53 hoeven groot. 110 Daarmee verdween - of
vervaagde - het grensdeel tussen Dorlicht en de Halderberg, waar in
dezelfde periode een kapel-later de parochiekerk - werd gesticht. 111
Toch bleven er nog privé-terreinen over. In 1297 verkochten Egidius
Baldewinuszoon van Steenbergen en zijn zoon Jacob van Westberge een
hoeve grond bij dat huis. Herman Ymmezoon van Roosendaal verkocht
in 1295 aan de abdij een hoeve bij het huis te Halderberge. 112
Een ander goed dat niet tot het bezit van de abdij behoorde·· was
Balru. Dit leengoed van de heerlijkheid Breda werd enerzijds begrensd door het goed van Sint Bernaards en anderzijds door bezit van de
heer van Strijen en Putte. In 1356 waren Jan uten Houte, Gerard
Hermanszoon en Reynier van Urs de bezitters. De ligging is voor ons
niet duidelijk. Wellicht was de huidige Balrouw onder Hoeven de kern
van een in percelen verspreid liggend komplex. 113
Bij oorkonden van 1291 tot 1296 rondden de heren van Breda c.q.
Bergen op Zoom het abdijbezit af en bevestigden de vroegere uitgiften. 114 De abdij profiteerde van zijn grondbezit onder meer door het
uitgeven van moerdijken in het gebied. In 1390 gaf de abdij aan Willem
van der Meere c.s. een terrein uit, dat globaal bezien de Hoevense
Beemden en de St. Maartenspolder omvatte. De aangegeven grenspunten
zoals de Henxtblok, de Vaart en Hein van Loonswerf komen later terug
als grenspunten van de landen van Breda en Bergen op Zoom. Vond
deze uitgifte ter moerbedijking uit met goedvinden van beide heren, in
1409 was de stemming kennelijk zodanig vertroebeld dat alleen aan de
hertog van Brabant toestemming werd gevraagd om hetzelfde gebied met
kadijken te omgeven. Grenspunten waren onder meer de Riethil aan
de Amer, de Paardenblok, het goed van Ykkel, 's-Hertogenstraat, de
Hoevense molen en de westhoek van het hof te Bovendonk. Thans
mocht er geen moernering meer worden bedreven. De abt klaagt in
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de uitgiftebrief over de "verderfelijcke" schade, die de moerdijkers hem
"ten alle tijden" aandeden. Als eigengoed behield de abdij de Paardenblok, de Koeblok en de Kleine Koeblok. 115
Naast de grondbezittingen verkreeg de abdij ook heerlijke rechten
in het gebied van Oudenbosch-Hoeven en aangrenzende gebiedsstroken.
De heer van Breda verklaarde in 1298 nauwkeurig wat de overheidsrechten van de abdij waren. De hoge heerlijkheid (hoge justitie of
recht van lijf en leden) behoorde daar niet toe. Pas enige jaren later
bevestigde de heer van Bergen op Zoom de rechten van de abdij.116
Deze oorkonden hebben overigens niets van doen met de oprichting van
een bepaalde schepenbank, bijvoorbeeld die van Hoeven, zoals soms
geschreven wordt. Er ontstonden drie schepenbanken in dit gebied, namelijk die van Oudenbosch, van Nieuwenbosch en van Hoeven. De
hertog van Brabant schreef in 1448 nadrukkelijk voor, dat Oudenbosch
de schepenbank van Breda als hoofdbank moest erkennen; kennelijk
heeft dit ook voor de beide andere gegolden. 117
De begrenzing van het gebied bleef voorlopig in het vage. Slechts
ten zuiden van Halderberg bestond een grenslijn naar de Heul. Ook
hier kwam het tot geschillen onder meer over het huis van Dirk van
Wijk dat volgens de heer van Bergen op Zoom geheel onder beide heren
ressorteerde en volgens de heer van Breda gedeeltelijk op zijn territorium gelegen was. Tijdens een oorlog tussen Breda en Zevenbergen, waarbij Bergen op Zoom aan de kant van Zevenbergen stond vonden er incidenten plaats, waarbij paarden werden ontvreemd door de drossaard
van Breda. De hertog van Brabant stelde de heer van Breda in 1382 in
het gelijk, al moest hij de heer van Bergen op Zoom schadevergoeding
geven voor diens ontvreemde paarden. 118 Noordwaards van Halderberg lag het goed van Ykkel, dat gedeeltelijk een leengoed was van de
heren Van den Houte en dus kennelijk onder Breda behoorde. De wordingsgeschiedenis van dit goed is overigens nog duister. 1l9 Verderop
vormde de Laaksevaart een duidelijke scheiding tussen het gemene
land (Hoeven) en het land van Breda (Etten) anderzijds. Het is echter niet duidelijk, of de loop van dit water in de vijftiende eeuw door
stormvloeden al dan niet is veranderd.
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d. De noordelijke grenszone.

Deze zone omvatte de gebieden ten noorden van de latere rivier de
Mark en Dintel. De benedenloop van deze rivier· heeft al heel wat
geografen en historici stof tot overweging gegeven. 120 Zelfs de juiste
omvang van latere zeearmen als het Volkerak en Hollands Diep zijn
voor het midden van de vijftiende eeuw onvoldoende bekend. Aangezien ook hier een deel lag van het oude land van Breda moeten we er
enige aandacht aan besteden. Onder Holland behoorden de heerlijkheden Niervaart en Zevenbergen. Deze plaatsen bestonden in elk geval in
de tweede helft van de dertiende eeuw. De eerste plaats bleef nog lang
onder Strijen ressorteren. Toen aldaar het oorspronkelijk geslacht Van
Strijen. in 1294 uitstierf volgden de heren van Putten er op, zodat een
machtig domein aan de grens van Brabant ontstond. De heerlijkheid Zevenbergen was een generatie eerder afgesplitst uit Strijen door een
boedelscheiding binnen de heerlijke familie. Danks zij dit feit bleven er
nog lang gezamenlijke rechten en enclaves binnen beider .territoria bestaan, een situatie die overeenkomt met die te Breda en Bergen op
Zoom. 121
De ligging van de plaats Zevenbergen schijnt niet te zijn veranderd.
Het tegendeel was het geval met Niervaart, dat deels een bezit van
Zevenbergen deels van Putten-Strijen was en ook nog paalde aan het
gemene land van Breda en Bergen op Zoom. Over de ligging lopen de
meningen sterk uiteen. De juiste situering kan zijn: het noordwestelijk
deel van de polder Bloemendaal, nog steeds gelegen op het gebied van
Klundert, enerzijds begrensd door Zevenbergen, anderzijds door Standdaarbuiten. 122
Een Brabants steunpunt in dit waterland moet Valkenberg zijn geweest. Deze plaats bestond in 1285 en was in 1313 nog in wezen.
Driehonderd gemet zoutland bij Valkenberg, gecombineerd met een
deel van het geleiderecht op de Schelde, vormde een leen van de hertog
van Brabant. Volgens getuigenverklaringen lag de plaats aan de "stroem
van Strien~' een zijtak van .de Schelde. 123 De juiste ligging van deze
verdwenen parochie is niet bekend. Wellicht was zij gelegen in de polder Oude Heijningen aan de Valkenbergse Amer. 124
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De heer van Breda gaf in 1277 aan de abdij van Sint Bernaards aan
de Schelde de moerassen of meren Barlake, Middelmere en Overste
Overmere uit, waarvan de ligging eveneens onzeker is. Barlake is later
de naam van een deel van de rivier de Mark en Dintel. De naam
schijnt samen te hangen met Baarlebos (Oudenbosch) en het gebied
moet dus niet ver daar vandaan, wellicht te Standdaarbuiten, worden
gezocht. Middelmere lag dan in het zuiden van Zevenbergen; het Overmeer was (volgens latere opvatting) identiek met de Laakse vaart. l25
Na 1287 behoorden deze terreinen onder beide heren. Ook hier
traden zij soms gezamenlijk, soms afzonderlijk op. De heer van Breda gaf
in 1294 aan Godevaart Ver Litwinen zoon van Bergen op Zoom 4~
hoeve (ca. 80 ha) uit met de lagere rechtspraak aldaar. Het terrein
grensde aan de heer van Strijen, Putten en Niervaart en anderzijds aan
het goed van de abdij Sint Bernaards en was gelegen "over Baerlake".126
Van zijn kant gaf de heer van Bergen op Zoom in 1300 aan Jan van
der Meere van Gastel cum suis 4 hoeven en 11~ bunder (ca. 80 ha)
bij het goed van de heer van Strijen en het "pannenmoure" van Barlake uit. 127 Bij de restitutie aan de nabestaanden van de drossaard Go. devaart van Bergen op Zoom van in beslag genomen goederen uit zijn
boedel behoorde ook 5~ hoeve "over Baerlake".128
De beide heren bezaten in 1363 (en wellicht eerder) cijns "over Berlake", die zij half om half deelden. Hoogstwaarschijnlijk was het een
moercijns. 129 Aan Claes Jacobszoon c.s. gaven de heren in 1365 een
moerdijk, genaamd Moermansdijk uit, gelegen noordoostwaarts van
Valkenberg. Waarschijnlijk is deze identiek met de Oudenbossche moerdijk die volgens getuigenverklaringen van een eeuw later tezelfder plekke lag.l30 Andere moerdijken waren "die Fijnre", uitgegeven in
1380,131 waarschijnlijk te lokaliseren bij het huidige Fijnaart; de Heester en Hugemanshil (1383); Nieuwe Diep of Nieuwe Vlamincvaart
(1385); de "Rughevanck" (1393) bij Oudenbosch (1432), bij Nieuwenbosch (1438); Boudensland (1435) "Over Diepe" waarschijnlijk
identiek met Standdaarbuiten (1454). De ligging van deze moerdijken
is met moeite uit latere getuigenverklaringen te rekonstrueren en dan
nog met een hoge onzekerheidsmarge. l32 Zo'n moerbedijking hield
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slechts enige jaren stand. De "dijkval" van de moerdijken, de restanten
van de kunstwerken dus, wordt enige jaren na het beeindigen van
de concessie verpacht. Die van Fijnaart al in 1383; die van Vlaminckvaart in 1393; in 1444 brak de moerdijk van Nieuwenbosch door, doch
in hetzelfde jaar werd een andere in dezelfde buurt uitgegeven. 133 Na
1454 schijnen geen nieuwe moerdijken meer te zijn gelegd.
In het waterrijke milieu binnen de armen van de Mark en Dintel
hadden de heren de visserijen in de Nieuwevaart en de Botervliet (Hollands Diep) en de veerrechten tussen Oudenbosch, Zevenbergen en de
Moerdijk (welke?) .134
De abt van Sint Bernaards bracht zijn rechten in praktijk door de
uitgifte van 350 gemeten moerland in de parochie Hoeven, gelegen
"den Noert voor Zevenberghen". Hiermee zal wel het gebied Middelmere zijn bedoeld. 135 In het aangrenzende gebied van de latere gemeente Dinteloord en Prinsenland bezat de abdij van Sint Bernaards
het gebied Potmere, in 1271 door de heer en vrouwe van Breda aan de
abdij overgedragen. De heren van Breda en Bergen op Zoom verkochten
er in 1448 een moerdijk, geheten den Tobe. 136 Dit gebied was vaak
getuige van een felle strijd om de - schaarse - grond. Omstreeks
1380 was er een open konflikt tussen Breda en Zevenbergen. De heer
van Breda bouwde een blokhuis, dat gelegen was op Creytenburg tussen Etten en Zevenbergen. Het had lange tijd een eigen kastelein. 137
Geschillen over de moerdijken en visserij- en bakenrechten leidden
eveneens tot incidenten. Bij de uitgifte van Bouwensland door de heren van Breda en Bergen op Zoom naastte de heer van Putte en Strijen
de aan de heer van Bergen toekomende helft. 13s
Resumerend kunnen we stellen dat in de noordelijke grenszone
nauwelijks of geen grensvorming bestond. Bestaande overeenkomsten
werden vaak niet op schrift gesteld en verloren hun kracht door het
einde van de moerkoncessie en de veelvuldige overstromingen en dijkvallen. Door de voormalige familieverhoudingen tussen de heren van
Strijen en Zevenbergen lagen hun domeinen op een even ingewikkelde
wijze dooreen als dat met de goederen van Breda en Bergen op Zoom
het geval was.
(wordt vervolgd)
179

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)

AANTEKENINGEN
Mijn hartelijke dank aan degenen zonder wier hulp en raadgevingen deze publikatie niet mogelijk was geweest, te weten: F. A. Brekelmans, gemeente-archivaris
van Breda; A. Delahaye, gemeente-archivaris van Wouw; A. J. M. Hezemans,
gemeente-secretaris van Rucphen; K. Leenders te Schiedam; C. Th. Lohmann, gemeente-archivaris van Etten-Leur en Hoeven; J. H. van Mosse1ve1d, gemeentearchivaris van Bergen op Zoom.
G. C. A. Juten, "De oudste heeren van Strijen" in Taxandria XXXVIU (1931)
301 e.v. Vervolg in: XXXIX (1932) 38 e.v. en XLVUl (1941) 151 e.v.
2 F. F. X Cerutti, "De vorming der stad" in: Geschiedenis van Breda, De Middeleeuwen (Tilburg, 1952) 26 - 29. Idem, Middeleeuwse Rechtsbronnen van stad
en heerlijkheid Breda I (Utrecht, 1956) (hierna aangehaald als Rechtsbronnen)
Inleiding blz. XLV e.v.
3 P. C. Boeren, De heren van Breda en Schoten (Leiden, 1965) blz. 9 -16.
4, Cerutti, Geschiedenis van Breda, blz. 34 - 36; Rechtsbronnen I nrs. 77, 78, 79,
81, 82.
5 G. C. A. Juten, "Beatrix van Breda, moeder van Gerard van Wesemael", in:
Taxandria XLII (1935) 304 - 308. P. C. Boeren a.w. blz. 227.
6 J. F. Willems en J. H. Booman, Codex Diplomaticus behorende bij de editie van
Brabantsche Yeesten of Rymkronyk (Bruxelles 1839 - 1869) I 711, 726 en 737.
A. Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires des duchés de Brabant et de
Limbourg et de Pays d'Qutre Meuse (Bruxelles 1910-1923) II, le partie,
119, 215 - 217.
7 Jan van Hee1u, De slach bij Woerinc (editie J. F. Willems, 1836) 291.
8 Rechtsbr. I nr. 65: .... Rasso, dominus de Lidekerke, habebit opidum de Breda
et relevabit omnia feuda, ad dictam terram de Breda spectantia. . .. Gerardus
de Wezemae1e pro se et parte sua, ex parte cuiusdam matris sue proveniente
ad dictam terram de Breda ius habente, bona his opido de Breda et feudis
equivalentia et hoc facto partificabit residuum sepedicte terre de Breda ....
9 Boeren a.w. blz. 229.
10 Gemeente-archief Bergen op Zoom, Archief Raad en Rekenkamer van de markiezen van Bergen op Zoom, (hierna aangehaald als ARR) Charter nr. 107;
Taxandria XLIII (1936) blz. 3.
11 ARR inv.nr. 327 fol. 52; inv.nr. 328 fol. 2; inv.nr. 329 fol. 7.
12 ARR Charter nr. 1. Rechtsbronnen nr. 68.
13 ARR inv.nr. 327 fol. 1. Rechtsbronnen nr. 71.
14, Rechtsbronnen I nrs. 86, 94, 110, 119, 123, 126, 131, 137, 139, 170, 179, 181,
183, 184.
15 ARR inv.nr. 327 fol- 79v, 87v, 37v, 67, 67v, 68v. Charters nrs. 9, 41, 82, 83,
107. Taxandria XXIV (1927) blz. 185 e.v. Taxandria XLIII (1936) blz. 3.
16 Volgens de kaart van W. Hattinga van Staats-Vlaanderen in diens Atlas in
het Algemeen Rijksarchief lag de Puusberg nabij het voormalige klooster Mishagen onder Ekeren. De plaats van het Eigen Eekeren is moeilijker te situeren.
Volgens de 18e eeuwse kaarten kan dit worden vereenzelvigd met de Ertbrand
(thans gemeente Kapellen, vroeger een enclave van Hoevenen) aan de rijksgrens bij Putte. Prims, Geschiedenis van Merksem (Merksem 1951) 63 situeert
het Eigen aan de zuidoostgrens van die gemeente. De hofstede aldaar heet
echter naar een familie van Eekeren die het pas in de 16e eeuw verwierf. Tevoren heette dat goed Ooievaarsnest. Ibidem blz. 210.
17 P. J. Goetschalckx. Geschiedenis van Schoten, Merksem en Sint Job in 't Goor,
1

180

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)

(Ekeren-Donk, 1919) 238 - 242. K. C. Peeters en ]. ]. Vervoort, Geschiedenis
van Wuustwezel (Wuustwezel, 1937) 9, 20.
18 L. Galesloot, Inventaire des archives de la Cour feodale de Brabant I Bruxelles
1870 reg.nr. 120 pag. 157. W. A. van Ham, "De leengoederen en de leenmannen van de heerlijkheid Stad en Land van Bergen op Zoom" in: Bijdragen tot
de geschiedenis inzonderlijk het Oud Hertogdom Brabant, 3e reeks 52, (1969)
blz. 18 nrs. 201 - 212.
19 L. Galesloot, Le Livre des Feudataires de Jean III duc de Brabant (Bruxelles,
1865) 268. Goetschalcx a.w. blz. 238.
20 Rechtsbronnen Il Utrecht 1972 nr. 785.
21 P. C. Boeren a.w. blz. 11, 157 - 164 cfr. F. Prims, Het Parochiewezen in de
Antwerpse Kempen (Antwerpen, 1948) 190. K. Leenders, Vermenging en verwisseling van Bredase en Brabantse leengoederen in en om het land van Breda
tijdens het hertogelijke beheer der Bredase goederen 1327 - 1339 (stenciluitgave)
Schiedam (Breda, 1973) 11 nr. 31. Leenders werpt de vraag op of de kern van
de heerlijkheid Meer eerder allodiaal dan Bredaas was.
22 B. v. Doninck, Obitl~arium Monasterrii Loci Sancti Bernardi (Lier, 1901) 35
voetnoot 1. A. ]. van Aken, Geschiedenis van Loenhout (Antwerpen, 1938)
45 - 46 noemt een Filips van Liedekerke als eerst bekende heer van Loenhout.
Dit moet echter Philips van Liedekerke heer van U1venhout zijn. De lezing
"Luenhout" i.p.v. U1venhout ligt gezien de paloegrafie voor de hand.
Zie Guy de Liedekerke blz. 424 - 426 chr. St. Genois Chartres des comptes de
Flandres nr. 1257. P. Scherft, Inventaris van het archief V61n de hoofd- en
leenbank van Breda (Breda, 1954) 10.
23 F. Bresseleers en A. lansen, Geschiedenis van Hoevenen, (Hoevenen, 1971) 4651. Galesloot le livre des feudataires blz. 160 en 219. F. Bresseleers en H.
Kanora, Op de drempel van de polder (Ekeren, 1963). P. ]. Goetschalcx Kerkelijke geschiedenis van Ekeren (Ekeren-Donk z.j.) passim.
24 Taxandria L (1943) blz. 42 - 44. ARR Charter nr. 82.
25 Elias van Stabroeck, Geschiedenis van Stabroek, z.pl. z.d., passim.
26 Prims a.w. blz. 73 - 74, 84 - 86 en 113 - 118.
27 P. Scherft a.w. blz. 10 en Leengoederen blz. 12.
28 Erens, De oorkonden van de abdij Tongerlo III nr. 800.
29 P. C. Boeren, "Van Haviksdonk tot Roosendaal" in Ghulden Roos 25 (1965)
71 - 79.
30 Rechtsbronnen I nr. 89.
31 Rechtsbronnen I nr. 275. Onder schutterij wordt verstaan het benoemen en
ontslaan van de "schutter", een ambtenaar met het toezicht op wegen, domeinen enz. belast, tevens gerechtsbode. (te vergelijken met een kombinatie van
gemeentebode, deurwaarder en veldwachter). Het "orskoren" was aanvankelijk
een levering van koren voor het paard van de heer doch later een bedrag in
natura (vandaar het woord ,,05sehoenders") of in geld.
32 Rechtsbronnen I nr. 268.
33 Rechtsbronnen I nr. 497 en 564.
34 ARR inv.nr. 4549 fol. 56 e.v.
35 Ibidem fol. 37v.
36ARR inv.nr. 3514 B, 4533 fol. 156. Domeinrekeningen 1450/1451 - 1480/1481.
37 Rechtsbronnen I nr. 268.
38 Gemeente-archief Breda kollektie Havermans IV - 19 nr. 79 fol. 250.
39 K. Slootmans "Heerle" in Ghulden Roos 17 (1957) blz. 30 e.v.
40 J. B. van Loon "AItena" in Mededelingen v. d. Vereniging voor Naamkunde
1964 blz. 100.

181

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)

ARR inv.nr. 250 fol. 17. F. F. X. Cerutti, "Gageldonk" in Ghulden Roos (1945)
blz. 52 - 85.
42 Langendijk ressorteerde onder Wouw; het schaarsbewoond gebied had geen
eigen bestuurs- of rechterlijke organisatie en derhalve ook geen eigen archief.
De afzonderlijke inventaris van de in het archief te Wouw berustende stukken
over Langendijk als e,en afzonderlijk geheel door G. Comans opgesteld berust
derhalve op een vergissing.
43 ARR Ch. nr. 60.
44 ARR inv.nr. 3549 fol. 67 - 69.
45 ARR Ch. nr. 9.
46 ARR inv.nr. 3514B fol. 4. Uittreksel uit het (verloren) oudste leenregister, 1419.
47 ARR inv.nr. 332. Domeinrekening 1436/1435 fol. 10.
48 Rechtsbronnen I nr. 268.
49 ARR Ch. nr. 60. J. B. van Loon, "Grondgebruik in Noordbrabants zuidwesten
in de middeleeuwen", jaarboek De Ghulden Roos 26 (1966) blz. 75 - 80 plaatst
Dorlicht in zijn geheel te Zegge. Deze misvatting is wellicht te wijten aan het
uitsluitend gebruik van Bergen op Zooms materiaal. Tenslotte is het toponiem
Dorlicht alleen onder Roosendaal bewaard gebleven. Op blz. 78 leest Van Loon
Bergse neming i.p.v. Brugse neming. In het origineel is het laatste duidelijk
geschreven.
50 Rechtsbronnen I nr. 72.
51 Rechtsbronnen I nr. 89.
52 M. A. Erens, Oorkondenboek van het Norbertinessenklooster St. Catharinadal
te Breda-Oosterhout (Tongerlo, 1928) hierna aangehaald als OSC, nr. 333 (2
november 1290).
53 Rechtsbronnen I nr. 214.
54 Rechtsbronnen I nr. 146.
550SC nr. 22. Van Loon a.w. blz. 66 - 67. Boeren a.w. blz. 83 - 84,
56 ARR Ch. nr. 60. Van Loon a.w. leest op blz. 77 Arnoud van Gaasbeke. In het
charter staat echter Quaecbeke, dit is de heerlijkheid Kwabeke in Brabant
(thans gemeente Boutersem). Van Gaasbeke was een andere naam voor Arnold
van Leuven, die heer van Breda was.
57 Van Loon a.w. blz. 67 heeft het goed van de Sint Andriesabdij onder Roosendaal geplaatst. Aangezien de Brugse neming onder Bergen op Zoom ressorteerde
lijkt dit onjuist, tenzij ook een deel van het Laagveld oorspronkelijk onder
Dorlicht was begrepen.
58 ARR inv.nr. 3549 fol. 39v - 40.
59 ARR Ch. nr. 4. Rechtsbronnen I nr. 107.
60 ARR Ch. nr. 60. en inv.nr. 327 fol. 94v - 95.
61 ARR inv.nr. 3549 fol. 38v.
62 R. Fruin, Het archief van de OLV abdij te Middelburg ('s-Gravenhage, 1901)
reg.nrs. 310, 333, 471.
63 Rechtsbronnen I nr. 235. Van Loon a.w. situeert Puusberg en Quadelaar op de
grens van Rucphen en Zundert-Rijsbergen. Zowel Puusberg als Kwadelaar lagen nabij het in 1480 -1481 gestichte klooster Mishagen onder Ekeren. Hier lag
ook een leen van de heerlijkheid Mechelen, een enclave van Ekeren die bij
Hoevenen en Ertbrand behoorde. J. Laenen, Kerkelijk en godsdienstig Brabant
(Antwerpen 1936) 157 - 158. Leengoederen nr. 144. Gielens a.w. blz. 168.
64 ARR inv.nr. 3514 B fol. 47.
65 Van Loon a.w. blz. 70 -74 maakt onderscheid tussen Voornseinde en Sprundel
onder Bergen op Zoom. Deze maakten m.i. één en hetzelfde gebied uit.

41

182

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)

Uitgegeven in de Gedenkbundel Vit Stad en Land van Steenbergen, (Steenbergen, 1958) 55 - 58.
67 Rechtsbronnen I nr. 84.
68 Rechtsbronnen I nr. 237.
69 Gemeente-Archief Breda IV 19 -79 fo!. 157, 158, 173.
70 ARR inv.nr. 332 Domeinrekening 1424/1425 fo!. 12v.
71 Ibidem fo!. 16.
75 K. Bezemer, Oude rechten van Steenbergen, ('s-Gravenhage, 1897) 49.
GAEL) inv.nr. 3012, 3014.
73 Algemeen Rijksarchief Nassaus Domeinarchief (hierna aangehaald als NDA)
inv.nr. 1010 fo!. 228 - 229, reg. nr. 1613, 1623, 1625.
74 Uit en Stad en Land van Steenbergen, 11.
75 K. Bezemer, Oude rechten van Steenbergen, ('s-Gravenhage, 1897) 49.
76 NDA inv.nr. 429, reg. nr. 1380.
77 P. C. Boeren, "Van Haviksdonk tot Roosendaal" in: jaarboek Ghulden Roos
25 (1965) 65 - 74.
78 ARR inv.nr. 3549 fo!. 56.
79 St. Bernardus abdij Bornem, Archief Abdij St. Bernaards aan de Schelde, (hierna aangehaald als ASB) Cartularium rubrum D nr. 14.
80 ARR inv.nr. 333 Domeinrekening 1445/1446 fo!. 15.
81 Van Ham Leengoederen nrs. 152 - 154, blz. 61.
82 ARR inv.nr. 255 fo!. 242v.
83 ARR inv.nr. 3549 fo!. 51 - 56.
84 Algemeen Rijks Archief Brussel, Cartulaire des Seigneurs de Berghes, (hierna
aangehaald als Cart.) fa!. 31v en ARR inv.nr. 327 fa!. 76.
85 ARR inv.nr. 3514B.
86 Bezemer a.w. blz. 1 - 37.
87 Uit Stad en Land van Steenbergen blz. 9 - 10. A. Delahaye Steenbergen in de
middeleeuwen (Zundert, 1971) 14 - 23.
88 ARR inv.nr. 331 - 334. Domeinrekening 1384/1385 - 1457/1458 passim. Voor
een verklaring van de verschillende rechten zie W. Moll, De rechten van de
heer van Bergen op Zoom, 1915, passim. De bierboom houdt verband met de
accijnsheffing; het vaat- en kuip- en muddelgeld met de zoutwinning; de vistellen zijn kennelijk visbanken in de vismarkt; de poort van Steenbergen is
wellicht een aanduiding van een rente ten laste van de inwoners van de plaats.
89 NDA I inv.nr. 110 reg.nr. 543, 545, 554. II inv.nr. 112 reg. 1145.
90 Dit jaarboek nr. XXIV blz. 144 - 149.
91 Uit Stad en Land van Steenbergen blz. 16. Delahaye a.w. blz. 23.
92 Goetschalcx en Van Doninck Oorkondenboek van St. Bemaards aan de Schelde
hierna aangehaald als OSB, blz. 349 - 355. ARR inv.nr. 4742. ASB Cart. D.
nr. 12.
93 G C. A. Juten "De Benedenloop van de Mark" in Taxandria XXXIII, 1926,
blz. 94. A. A. Beekman "De rivieren de Mark en Dintel en de grens tussen
Holland en Brabant in de Middeleeuwen" in Tijdschrift Kon. Ned. Aardr. Genootschap 1932 blz. 21 - 29. Repliek door Juten in Taxandria XXXIX (1932)
blz. 23 e.v. Th. van Rheyneck Leyssius "Holland ten zuiden van het Y in
1300". Tekt bij bladen van de Geschiedkundige atlas van Nederland. Kommentaar van Juten in Taxandria XLVI (1939) blz. 121 -126.
94 A. Delahaye, De eerste drie eeuwen van Gastel, 5 - 9; cfr. O. Oppermann,
Untersuchung in Nord-niederländischen Geschichte des tOen bis Hen ]ahrhunderts Utrecht 1921 blz. 137.
95 ASB Canularium D nr. 4.
66

183

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)

96J; P. W. A. Smit in: dit jaarboek nr. II blz. 31.
970se nr 21.
980se nr 22.
99 ARR nV.nr. 4566. De plaats van de cijns- en leengoederen in deze omgeving is
vrij nauwkeurig te situeren met behulp van de kaart van Oud- en Nieuw-Gastel
in de atlas van Staats-Brabant door Hattinga, Rijksarchief 's-Hertogenbosch.
100 Rechtsbronnen I nr. 89.
101 Leengoederen nrs. 161 en 167. Deze zijn wellicht geheel of ten dele identiek
met de 18 bunder woeste grond bij de Langenberg in Gastel, waarvan aan de
heer van Breda in 1410 heergewaden betaald werden. GA Breda, Coll. Havermans IV nr. 19 -79.
102 ARR inv.nr. 3549 fol. 89 - 90.
103 OSB blz. 349- 355.
104 ASB Cart. E fol. 13, 15.
105 ARR inv.nr. 331 dom. rekening 1384/1385 fol. 3. De "dobbelschool" is de opbrengst van het speelhuis. Zie Moll a.w. blz. 168. De "poort" van Nieuwenbosch is kennelijk een rente ten laste van de gezamenlijke inwoners aldaar. De
poort moet hier kennelijk worden verstaan als haven eerder dan als stad want
Nieuwenbosch is nooit een stad geweet. Zie voor het begrip "poort" Middelnederlandsch woordenboek VI kol. 583 - 585.
106 ARR inv.nr. 333. dom.rekening 1439/1440 fol. 19.
107 ARR inv.nr. 332. dom.rekening 1424/1425 fol. 11.
108 C. Lohmann in: Gids voor Hoeven (le druk, Hoeven, 1966) 5 - 6.
109 ASB Cart. D nr. 4.
110 ASB Cart. D nr. 13.
111 J. Ypey "Kerkonderzoek te Hoeven" in: Berichten van de rijksdienst voor
Oudheidkundig bodemonderzoek IV (1953) 39 - 43.
112 ASB Cart. D nr. 14; Cart. E nr. 9.
113 Rechtsbronnen I nr. 219.
114 ASB Cart. D nr. 16; E nr. 1, 3, 4, 7, 8, 11.
115 ASB Cart. E nr. 24.
116 ASB Cart. D nr. 1; E nr. 2, 4, 10.
117 Rechtsbronnen II nr. 541.
118 Rechtsbronnen I nr.268.
119 ARA Brussel, Leenboeken ten Houte, 1530. Collektie Merode-Westerlo, VM 43.
Gegevens uit dit leenboek werden opgenomen door K. Leenders te Schiedam.
Een nader onderzoek naar het goed van Ykkel door Leenders en schrijver dezes
is nog gaande.
120 De onder 93 aangehaalde werken alsmede U. Tuinstra, Bijdrage tot holocene
landschapsontwikkeling in hét Noordwesten van Noord-Brabant (Groningen,
1951) passim.
121 F. F. X. Cerutti, "De heerlijkheid en het dorp Niervaart en de stad in het
verleden" in Niervaart ('s-Gravenhage, 1938) 9 - 16.
122 GA Breda afd. IV - 1 fol. 130 - 133v. Met schetskaartje. Cerutti, Niervaart blz.
18 situeert de plaats van het dorp en het kasteel in de Grote Polder.
123 E. Meyers, Des Gravenstroom, (Amsterdam, 1940) 61.
124 G. C. A. Juten in Taxandria XLII (1936) 30 - 31.
125 ASB Cart. D nr. 12. Mireaus en Foppens, Opera diplomatica et historica II,
Brussel 1723, blz. 866 - 867.
126 Rechtsbronnen I nr. 80.
127 NDA II inv.nr. 224 reg. 82.
128 ARR Ch.nr. 4.

184

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)

129 ARR inv.nr. 3939A. Uitrreksel uit de domeinrekening 1363/1364.
130 NDA inv.nr. 167, reg.nr. 137.
131 ARR Ch.nr. 12.
132 ARR Domeinrekeningen 1383, 1385, 1432, 1439, 1454.
133 ARR Domeinrekeningen 1383, 1393, 1444/1445.
134 ARR inv.nr. 3939, domeinrekening 1364 - 1432.
135 ARR Ch.nr. 338.
136 Rijksarchief Noord-Brabant, Collectie Cuypers van Velthoven nr. 163.

Uitgegeven in: Steenbergen in de middeleeuwen (Steenbergen, 1972) 168.
137 Rechtsbronnen I nr. 268.
138 Rechtsbronnen II nr. 357, 377. Gemeente-archief Breda afd. IV - 19/79 fol. 171
en 173.

185

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)

