Aantekeningen over de oorkonden van
Arnoud van Leuven en Ysabella van Breda
als heer en vrouwe van Breda, 1268-1282'"
door

Dr. F. A. BREKELMANS
1. Inleiding:
Vanaf het midden van de 12e eeuw lichten de geschreven bronnen
ons in over een vooraanstaand geslacht, dat zich noemde naar de plaats
Breda en aldaar bepaalde rechten bezat, maar tevens in Schoten gegoed
was. We spreken daarom in die tijd van de heren van Breda - Schoten.
Deze heren behoorden tot de prefeodale adel. De plek waar later de
stad Breda zou ontstaan bezaten ze met het omringend gebied als eigen
goed (allodium ) .
Na de kinderloze dood van Godfried I van Breda ca. 1161 werd deze
in beide plaatsen opgevolgd door zijn broer Hendrik lI, die uit een verbintenis met zekere Christina vier kinderen had: Hendrik lIl, Jacob,
Engelbrecht en Godfried Il. Deze laatste, met Lutgard van Perk gehuwd, volgde zijn vader op als heer van Breda en had vijf kinderen:
Godfried lIl, Egidius, Hendrik, Sophia en Beatrix. Na het overlijden
van zijn vader trad Godfried III als heer van Breda op, aanvankelijk in
condominium met zijn moeder Lutgard. Hij stierf in het jaar 1227. Door
de opdracht (ca. 1198) door Godfried III van het allodium Breda aan
de hertog van Brabant en de uitbreiding van dit gebied met de "venne
usque Strine" (de vennen tot aan de Strine) ontstond het land van
". Dit opstel is ontstaan na het verzamelen en bestuderen van oorkondenmateriaal
ter voorbereiding van de expositie "Heerlijk Schrift", die door de Gemeentelijke Archiefdienst van Breda van 13 oktober - 2 november 1979 werd georganiseerd in de Openbare Biblioheek te Breda.
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Breda, dat als leen van de Brabantse hertogen heeft bestaan tot het einde
van het ancien régime. Het werd in 1287 tussen de heren van Bergen op
Zoom en Breda verdeeld.
Godfried UI werd in 1235 opgevolgd door zijn zoon Godfried IV.
De zoon Hendrik zou, naar dr. Boeren vermeldt, "volgens de gangbare
mening" identiek zijn met Hendrik IV van Breda. Deze wordt genoemd
als kanunnik van de kathedraal van Luik en investitus (pastoor) van
Gilze. Na de dood van Godfried IV in 1246 werd deze Hendrik met de
heerlijkheid Breda beleend. Uit zijn huwelijk met Elisabeth Berthout
werden twee kinderen geboren: Hendrik V (geboren 1250) en Elisabeth.
De zoon volgde zijn vader in diens Bredase en andere bezittingen op. Hij
was in 1266 gehuwd met Sophia Berthout, maar overleed reeds twee
jaar later. 1
Hierna volgde in 1268 Hendriks enige zuster Ysabella of Elisabeth
hem in zijn rechten op. Deze Elisabeth trouwde vóór 1268-1269 met
Arnoud van Leuven, heer van Gaasbeek, die behoorde tot de familie
der hertogen van Brabant. Zijn grootvader was hertog Hendrik I van
Brabant (1190-1235). Uit diens huwelijk met Mathilde van Boulogne
waren twee zonen geboren, hertog Hendrik U en Godfried van Leuven,
heer van Gaasbeek. Deze was omstreeks 1243 in de echt verbonden met
Marie van Oudenaerde, "dame de Bancignies". Uit dit huwelijk kwamen
voort Hendrik, heer van Herstal en onze Arnoud van Leuven. 2 Het huwelijk met Elisabeth van Breda is kinderloos gebleven. Wel bezat Arnoud
een natuurlijke dochter Aleidis, die nog leefde in 1287. 3
Het eerst bekende optreden van Arnoud van Leuven in onze streken
had plaats op 5 november 1268.4 Hij noemt zich dan in een oorkonde
over de begiftiging der kapel te Roosendaal reeds jutor legitimus et
dominus terrae de Breda)} (wettige voogd en heer van het land van
Breda). Zijn optreden als landsheer naast Elisabeth en na haar overlijden als vruchtgebruiker van het land van Breda heeft geduurd tot
Arnouds dood in 1287, derhalve negentien jaren.
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HEREN VAN BREDA
Gerard van Breda
vermeld 1124/1125
X (vermoedelijk) Beatrijs van Laroche
Godfried I van Breda
t kort na 1161

Hendrik U van Breda
X
Christina

I

I
Hendrik IU

Engelbrecht

Jacob

Godfried U
X

Lutgard van Perk

I
Godfried UI
Egidius
t 1227
X Mathilde van Béthune

I

~

I
Godfried IV
vermeld 1235
t 1246

Hendrik V
1250-1268
X (1266)
Sophia Berthout

Hendrik (IV)
X

Elisabeth
Berthout

Sophia

Beatrix

X

X

Raso IX
van Gaveren

Arnoud U
van Wesemale

Elisabeth (Ysabella)
X (vóór 1268/1269)
Arnoud van Leuven

Van het echtpaar Arnoud en Elisabeth zijn ons niet minder dan 67
oorkonden bekend, waarvan 44 in originali zijn overgeleverd. Het merendeel hiervan werd reeds in de 17e en 18e eeuw uitgegeven door de
historici Butkens, Le Roy, Gramaye, Miraeus en Van Goor. Het restant
van het oorkondenmateriaal is in later tijd gepubliceerd door Kleijn,
De Fremery, Cerutti, Boeren, Goetschalckx en Van den Nieuwenhuizen. 5
De originelen zijn over 13 verschillende archieven verspreid, zoals onderstaand overzicht aantoont:

archief
Abdij Bomem
Abdij Tongerlo
Onze Lieve Vrouwe Abdij Middelburg
Abdij van Duins
Abdij van Thom
transport

aantal
16
3
2
2
2
25
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transport
Abdij van Ninove
Klooster Catharinadal
Kapittel Antwerpen
Begijnhof Breda
Elisabeth Gasthuis Antwerpen
Nassause Domeinraad
Stadsarchief Breda
Stadsarchief Herenthais

25
1
3
7
1
2
2
2
1

totaal

44

Deze reeks oorkonden legt getuigenis af van een grote activiteit, die
zich merendeels in het land van Breda zelf afspeelt. Behalve uiteraard
op de heerlijkheid Schoten hebben de oorkonden betrekking op plaatsen
als Zandvliet, Merksem, Ekeren, Loenhout, Villers, Brussel en op het
dorp Waarde in Zeeland.
Met twee zaken hebben Arnoud en Elisabeth zich in hun Bredase
gebied vooral beziggehouden: de stichting en begiftiging van kloosters
en gasthuizen en de uitgifte van gronden ter ontginning. De talrijke
gunsten aan kloosters verleend, gaven Mr. Kleijn in 1861 reden om
Arnoud van Leuven "de liberale" te noemen. 6

11. Kloosters en liefdadige instellingen:
Het kort tevoren gestichte Norbertinessenklooster van St. Catharinadal te Vroenhout nabij Wouw kreeg in 1271 kwijtschelding van cijnsen
en dienst. 7 Goederen te Wouwen Roosendaal werden later in cijns uitgegeven of geschonken. 8 In 1279 schonk het echtpaar de watermolen
van Havexdonk met het visrecht vanaf de molen van de Langdonk tot
aan Calwentriest. 9
De abdij van Thorn was reeds lang in dit gebied gegoed. Haar bezittingen waren grotendeels ontleend aan een schenking van Ansfried,
bisschop van Utrecht, vroeger graaf van Taxandrië, wiens dochter Hereswiet abdis van Thorn was.l 0 Veel rechten der abdij waren dus ouder
dan die van de heren van Breda. 1l In 1277 verwierf het klooster echter
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nog de tienden van het dorp Etten. 12 Ook kocht het toen van de heer
van Breda een cijns van 5 Mark Keuls op de hof van Gilze terug, die
vroeger door Thorn aan Godfried IV van Breda was verkocht. 13
Aan de paters Wilhelmieten te Huybergen werd in 1277 grond geschonken in het allodium (eigen goed), dat H uberg genoemd werd, alsmede het bedehuis dat aldaar was gebouwd en 13 hoven in de nabijheid
ervan. Verder verkocht de heer van Breda er nog een roggecijns. 14 Eén
van zijn voornaamste rechten was het recht van tolheffing. Vrijdom van
die tol werd in 1272 verleend aan de abdij van Ter Duinen in Vlaanderen. 15 Dezelfde abdij werd een jaar later bevestigd in haar bezit te
Waarde, in het gebied van Rilland in Zeeland. 16
Tot de bezittingen der abdij van Tongerlo behoorde de kapel van
Roosendaal. De bevestiging der begiftiging van die kapel in 1268 werd
reeds vermeld. De abdij kreeg in 1269 de novale tienden te Nispen.l7
Bos en tienden in Alphen bij het bos van de Tempeliers werden in 1280
uitgegeven.l 8 De St. Michielsabdij te Antwerpen ontving in 1274 verlof
om voor dijkherstel aarde te halen uit Zandvliet. 19 Vijf jaar later werden
daar haar rechten ten opzichte van die van de heren van Breda afgebakend. 20 De O.L.V. abdij te Middelburg verwierf 30 en later nog
eens 20 bunder moergrond onder Halsteren tegen een cijns, die betaald
moest worden op St. Stephanus. 2l Woeste gronden onder Oosterhout
gaf het Bredase echtpaar in 1277 uit aan de abdij van Kortenberg.22
Rechten onder Schoten en Merksem kreeg in 1280 de abdij van Villers.23
In het gebied Gastel - Oudenbosch, Wouwen Etten had de abdij van
St. Bernard te Hemiksem vele belangrijke rechten en bezittingen ontvangen van de heer van Breda. Arnoud en Elisabeth schonken aan de
monnikken dezer instelling ook nog de tienden te Gastel, Baarle-bos,
Etten, Wouwen Ekeren. 24 Zij verkochten land te Gastel en Potmere. 25
Ook het patronaatsrecht te Wouwen te Gastel kwam in het bezit van
St. Bernard. 26 De monniken kregen tolvrijdom. 27 In 1278 werden zij
nog eens bevestigd in het bezit van alle gekochte of geschonken goederen. 28
Niet met de Bredase domeinen had te maken de goedkeuring in 1276
van de overdracht van de kerken van Schoten en Merksem, vroeger door
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heer Hendrik van Breda gedaan aan de O.L.v. kerk te Antwerpen,29
een schenking (in 1278) van 10 pond aan het Leprozenhuis te Brusse130
en een schenking van 20 pond uit het bos bij Oudenaarde aan de abdij
van Ninove. S1
lIl. Andere relaties:

Spoedig na hun optreden als heer en vrouwe van Breda had het
echtpaar bemoeienis met de kerkbouw in de hoofdstad van hun land.
Zij verkochten in 1269 een rente uit de herendjns ten behoeve van de
kerkbouw aldaar. s2 In die stad kwam hen ook het gruitgeld toe (een
heffing op een product ter bereiding van bier). Met een rente van 18
pond uit die inkomsten werd Johannes de Dunis in 1281 beleend. s3 Het
jaar tevoren waren de woeste gronden rond de stad aan de gezamenlijke
burgers in gebruik gegeven. S4 Aan de nederzetting Steenbergen verleende
het echtpaar reeds in 1272 een dorpskeur: de Antiqua Kora. 35 Dit stuk
is merkwaardig genoeg niet ontleend aan het Brabantse, maar aan het
Vlaamse recht. De inhoud ervan stemt ni. grotendeels overeen met die
van het verdronken Vlaamse dorp Piet. 36 In 1275 kreeg Wisso van der
Havene verlof om in Steenbergen een molen op te richten. s7 Onder dit
overzicht hoort eigenlijk niet thuis een door Van Goor uitgegeven handvest van 1272 voor het dorp Oosterhout. Het stuk draagt immers alle
kenmerken van valsheid. ss
Tenslotte blijkt uit de oorkondenschat nog, dat het echtpaar enkele
familiekwesties heeft moeten regelen, en wel met Hendrik V's echtgenote Sophia Berthout (1277) ,S9 met Beatrix van Breda (1281) en
met Gilis van Breda (1269). Deze laatste werd beleend met een rente
uit de tol van Breda. 40
IV. Eigen bezit:
Uit al deze akten komt naar voren, dat Arnoud en Elisabeth zeer
veel bezittingen hadden. De kern hiervan moeten de twaalf hoven hebben gevormd, die Elisabeth's voorvader Godfried van Breda reeds in het
jaar 1213 bezat. Daartoe behoorden behalve Breda en Bergen op Zoom,
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ook Zandvliet, Schoten, Steenbergen, Ulvenhout, Wouw, Baarle, Gilze,
Hulten en Rijsbergen. In die hoven moet het tiendrecht van oudsher
aan de heren van Breda hebben behoord. 41 Echter behoorden ook de
tienden van Nispen, Gastel, Etten, Ossendrecht, Loenhout, Ekeren en
Merksem hun toe. Tot hun domeinen moeten we nog rekenen de leggeschat in het land van Breda en de opbrengst van het gruitgeld en de
herencijns te Breda. De leggeschat was een heffing op de opbrengst van
verveende grond.
Alle gronden in het land van Breda behoorden in beginsel aan de
heer van Breda. Geen rechten kon deze echter doen gelden op de gronden,
die door de hertog van Brabant aan anderen in leen waren uitgegeven
(te Zundert, Baarle, Princenhage en Roosendaal) of op de gronden behorende aan de kloosters. De uitgifte in cijns in een vrij kort tijdsbestek
van al deze tot zijn domein behorende gronden, zowel aan instellingen
als particulieren, moet 's heren inkomsten belangrijk hebben doen stijgen.
Toen Goetschalckx in 1919 zijn overzicht van de heerlijkheid Breda in
de Be eeuw afsloot, mocht hij niet zonder recht opmerken, dat Arnouds
"heerschappij over het Land van Breda als het gulden tijdvak dier
schoone gouwen (mag) worden geroemd" .42

V. Verdere inhoud der oorkonden:
a. Handschrift:
Van de 44 originele oorkonden van Arnoud en Elisabeth zijn slechts
vier akten met dezelfde hand geschreven. Zij zijn in het Latijn opgesteld
en dateren uit de jaren 1272, 1277, 1277 en 1280. Ieder stuk is voor
een andere geadresseerde bestemd. Mag men uit dit kleine aantal reeds
afleiden, dat de heer van Breda een eigen kanselarij bezat? Het lijkt niet
verantwoord, het bestaan daarvan aan te nemen wanneer daarvoor geen
bredere basis is dan deze vier stukken. Wél kunnen Arnoud en Elisabeth
een eigen secretaris gehad hebben, die bij voorkomende gelegenheden
documenten opstelde. Straks zullen we zien, dat er in de periode 12751278 drie capellani voorkomen. Het is bekend, dat dit soort functionarissen vaak als secretaris fungeerde. De redactie van de door één persoon
geschreven documenten is echter verre van gelijkluidend. Bezien we
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alleen maar de aanhef of intitulatio:
1272 Arnoldus de Lovanio, dominus de Breda, universis presens
scriptum visuris salutem et scire veritatem.
1277 Universis presens scriptum visuris Arnoldus de Lovanio,
dominus de Breda salutem et scire veritatem.
1277 Arnoldus de Lovanio dominus de Breda et Elisabeth eius
uxor eiusdem terre domina universis quibus presens scriptum hoc videre vel audire contingerit salutem et presenti
testimonio litterarum scire veritatem.
1280 Arnoldus de Lovanio dominus de Breda et Elisabeth eius
uxor eiusdem terre domina universis presens scriptum
visuris salutem et scire veritatem. 43
In drie van de vier oorkonden stemmen de gecursiveerde woorden
overeen. Meestal treedt Arnoud van Leuven alleen als uitvaardiger op,
slechts enkele malen wordt zijn echtgenote naast hem genoemd en nog
minder vaak figureert zij alleen als oorkonder. Eenmaal noemt Arnoud
van Leuven zich niet heer van Breda, maar heer van Bruhames. 44 Elders
dient hij zich aan als heer van Gaasbeek. 45 Op eerstgenoemde afwijkende
vermelding wordt in het vervolg teruggekomen. De 40 andere originele
oorkonden werden in velerlei handschrift geschreven. De beperkte administratieve organisatie van Arnoud en Elisabeth maakt het waarschijnlijk, dat deze oorkonden merendeels door of namens de begiftigde of
contracterende instelling of persoon zijn opgesteld. Men kan daarom vermoedelijk wel spreken van destinatarisoorkonden.

b. Getuigen:
In vele akten komt een groot aantal getuigen voor. Arnouds relatie
met de Brabantse adel blijkt er duidelijk uit. Meestal echter worden
leenmannen (homines feodales) of ridders (milites) genoemd. Een alfabetische lijst van deze groepen volgt achter dit opste1. 46
- Schepenen
Al of niet met name worden de schepenen genoemd van Breda (3
en 30), Bergen op Zoom, Wouw, Etten en Antwerpen. Uit Bergen op
Zoom komen diverse Arnoldi voor:

lï4
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Arnoldus de Monte (24)
Arnoldus de Ossendrecht (24)
Arnoldus dictus Judaeus (24)
Arnoldus dictus Omeken (24, 38)
Verder nog:
Nicholaus Danckart uit Zandvliet (24)
Nicholaus Faber (24)
Petrus de Sconhout (tevens judex) (24)
een zekere Gobo (24)
en Theodericus filius Theodorici (59).
Ook komt onder hen nog een geestelijke voor: Marsilius de Ghestele
(24) .
Voor de andere plaatsen ziet de lijst er als volgt uit:
Wouw:
Nicolaus dictus Gareneoper (30)
Nicholaus filius Gobonis Albi (30)
Nicholaus de Hulsdonc (59)
Wilhelmus de Haghedonc (59)
Yvanus et Johannes filius Hugonis (59).
Etten:
Alardus filius Christini Lamberti (30)
Mathias filius Gerardi (30)
Gobbonus de Halderberge (59)
Walterus van den Eynde (de Fine) (59).
Antwerpen:
Zimarus (40)
Arnoldus de Arcu
Wilhelmus Wilmari
Arnoldus Nose
Johannes Bode
(27b,34 + 38)
Arnoldus Cambitor
Paulus Bornecolve
Nicholaus de Utborch
Willelmus de Beke
Brussel: Willelmus Pypenpoy.47
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c. Personeel:

Ook blijkt uit de oorkonden, dat de heer en vrouwe van Breda enig
personeel bezaten, nl. schouten, kapelanen, landmeters en een drossaard.
Als schout van Bergen op Zoom wordt vermeld een zekere Godefridus
(59). Voor Wouw worden genoemd een Johannes scultetus de Woude
(59) en een Nicolaus filius Rulini (30). In Etten is het Arnoldus de
Lapide (30).48 Als capellanus komen voor een Henricus (zonder meer)
en een Henricus de Ascha (24), denkelijk dezelfde personen. 49 Dezelfde
functionaris komt echter ook onder de leenmannen voor. Verder noteerden we de priesters Wernerus en Gratianus. 50 Daarnaast compareert nog
een Warnerus "investitus de Hondenake" (43). Als landmeters of
"mensores jurati" treden in een tweetal oorkonden op: de zojuist genoemde schepen van Bergen op Zoom Arnoldus Omeken en diens zoon
Walterus. 51
De drossaard is (uiteraard) tevens een miles: Egidius de Busenghem,
dapifer terre de Breda. Hij komt in de jaren 1271-1279 in een twaalftal
oorkonden voor. 52 Opmerkelijk is, dat in 1287 een Egidius van Busenghem genoemd wordt als clericus in een overeenkomst tussen deken en
kapittel van de O.LV. kerk te Antwerpen enerzijds en de heer van Breda
anderzijds inzake het patronaat der kerk van Schoten en de pensio, die
Egidius aldaar genoot. Egidius zou (als pastoor?) aftreden zodra het
kapittel hem een beneficium capellanie in de Antwerpse kerk zou toewijzen. Is hier van de Bredase drossaard sprake of gaat het om een
familielid? Het thans voorhanden oorkondenmateriaal kan hierop geen
afdoend antwoord leveren. 53
In de akten treden ook een vijftal investiti of pastoors op. Het zijn
behalve de reeds gesignaleerde Warnerus de Hondenake en Marsilius de
Ghestele, de volgende zielzorgers:
Willelmus investitus de Bergen (24)
Paulus investitus de Loenhout (31)
Johannes investitus de Sundert (31)
Magister Conradus investitus de Woude (43).54
Tot de stand der gewone onderdanen behoorden de mansionarii. Van
hen worden er dertien genoemd in een oorkonde van het jaar 1282 en
twee in een akte van 1277. 55
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6. Eerste regels van vier met dezelfde hand gEschreven oorkonden van Arnoud van Leuven.
De akten dateren van 1272 mei 30, 31 of juni 1, 1277 januari 30, 1277 juni 23 en 1280
mei 13. Zij worden genoemd in de tekst hiervóór op pag. 173 en zijn opgenomen in bijlage I van dit opstel, resp. onder nr. 10, 28, 34 en 52.
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7. Akte van uitgifte in cijns door Arnoud van Leuven, heer van Breda en Ysabella, zijn echtgenote, vrouwe van het land van Breda, aan Aerr Coreman en Heilewych, zijn echtgenote, van
50 bunder wildernis te Hulsdonk onder Zundert, december 1279.
Gemeentearchief Breda, aanwinst 1974.
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d; Plaats van uitvaardiging:
Lang niet altijd wordt de plaats van uitvaardiging in de oorkonde
vermeld. De hoofdstad Breda wordt nergens genoemd, hoewel de heren
van Breda daar een kasteel bezaten. Een akte uit het jaar 1269 wordt
echter mede bezegeld door de schepenbank van de stad Breda. 56 Het
naburig dorp Ulvenhout komt tweemaal voor (1274, 1277).57 In het
eigen rechtsgebied worden verder nog genoemd: Wouw (1268, 1276)
en Bergen op Zoom (1272,1275, 1276).58 Eén akte werd te Geertrui·
denberg uitgevaardigd (1277) en vier werden te Ekeren opgemaakt
(1276,1277,1277,1278), twee te Antwerpen (1276, 1277), en een
te Mechelen "bij de Minderbroeders" (1269) .59
We mogen aannemen, dat een aantal voor kloosters bestemde akten
zowel in het betrokken klooster is geredigeerd als op schrift gesteld.
e. Jaarstijl:
Een moeilijk op te lossen probleem bij het benutten der oorkonden
is de vraag welke jaarstijl is gebruikt. Lieten Arnoud en Elisabeth in hun
akten het jaar met Kerstmis of Pasen aanvangen? Voor een latere periode
blijkt duidelijk, dat de heren van Breda en de hele administratie in hun
land toen de stijl van het bisdom Luik volgden, d.i. de Kerststijl. De
gegevens hierover voor de 13e eeuw zijn zeer schaars. In 1263 werd nog
door Hendrik van Breda de Paasstijl gebezigd. Cerutti meent, dat de
heren van Breda wier gebied onder het bisdom Luik lag, ook in de 13e
eeuw doorgaans de Kerststijl hanteerden. 60 Volgens hem was dit zeker
het geval tijdens Arnoud van Leuven en Elisabeth van Breda. Dr. Boeren
heeft die opvatting bestreden door te stellen, dat de stijl van het hof van
Luik, die door Breda werd gevolgd, toen juist de Paasstijl was. Hij ver·
wijst o.a. naar een akte van zaterdag na Maria Boodschap (25 maart)
1277, die in zijn visie op 27 maart 1278 gedateerd moet worden. 61
Misschien ligt de waarheid in het midden. Hierboven is reeds geconstateerd, dat vele oorkonden, die op naam van dit echtpaar staan,
niet door hen of hun secretaris werden opgesteld, maar door de instelling,
met wie de rechtshandeling werd aangegaan. Is het niet waarschijnlijk,
dat die instelling - als het een klooster was -zich naar de stijl van het
eigen bisdom richtte? Zo lagen de diplomatisch nogal productieve abdijen
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van Duins en van St. Bernard in het bisdom Kamerijk, dat de Paasstijl
volgde.
VI. Een verpanding der heerlijkheid, 1273-1274?; enkele correcties.
Vanaf de tijd van de Brabantse geschiedschrijver Butkens is er sprake
van, dat de heerlijkheid Breda een of meermalen door Arnoud en Elisabeth is verpand. 62 Laatstelijk nam Dr. P. C. Boeren verpandingen in
twee perioden aan: van maart 1273 - maart 1274 en van 1275-1277.63
De berekening van de duur dezer verpandingen hangt mede af van de
zojuist vermelde nogal moeilijke kwestie welke jaarstijl in de betreffende
oorkonden is gebezigd. Zoals we zagen bestaat daarover onzekerheid.
Vanaf januari 1273 wijzen enkele oorkonden er wel op, dat Arnoud van
Leuven en Elisabeth tijdelijk geen heerschappij over Breda uitoefenden.
Zie hier een overzicht:
1272 december 20

Arnoud en Elisabeth verlenen een keur aan het dorp Steenbergen.1l4

1273 januari 13 o.s. Arnoud van Leuven, heer van Bruhames, geeft als rechter
voor zijn broer Hendrik van Leuven, 7 hoeven moer te Langdonk uit aan de gebroeders van Langdonk. 65
Dit Bruhames werd door Dr. P. C. Boeren geïdentificeerd
met een dorp in Noord-Frankrijk, n1. Brunhamel, ten
noorden van Rozoy-sur Serre bij Laon. 66
1273 mei 4

Hendrik van Leuven die zich noemt "sires de Harstal et de
Breda" verleent vrijwaring aan de dorpen Harstal, Ruechon,
Fologne en Nedren ter zake van aanspraken op hem, wegens
de door hen voor hun heer gestelde borgtocht.1l7

1273 mei 17

Arnoud van Leuven gezegd van Gasebeke, en Elisabeth, zijn
echtgenote, weleer erfgename van het land van Breda, bevestigen de abdij van Duins in het bezit van het dorp Waarde.
Aan het slot der akte wordt vermeld, dat de oorkonders de
akte bezegelen met de zegels die ze gebruikten "tempore dominatus nostri de Breda" (ten tijde van onze heerschappij over
Breda) en die zij nog gebruiken. 6s

1274 februari n.s.

Arnoud en Elisabeth, heer en vrouwe van Breda, geven aan
de O.L.V. abdij te Middelburg 30 bunder moer te Halsteren
uit;69

Na februari 1274 worden alle bekende oorkonden betreffende Breda
weer door Arnoud en Elisabeth uitgevaardigd.
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Hoewel geen enkele akte bekend is, waaruit een verpanding of vervreemding rechtstreeks blijkt, mag op grond van de hierboven geciteerde
teksten en de volgorde der betrokken akten aangenomen worden, dat de
heerlijkheid Breda tussen december 1272 en februari 1274 een tijd lang
in het bezit is geweest van Arnoud's broer Hendrik. De beëindiging van
dit optreden is niet uit enigerlei akte rechtstreeks af te leiden. Opmerkelijk is, dat de deken van Hilvarenbeek in 1277 aan de bisschop van Luik
schrijft over "dominus Arnoldus de Breda qui nunc est et domina Elisabeth eius uxor".70 Dr. Boeren dateerde in zijn verhandeling de hierboven genoemde akte van 1273 januari 13 naar de Paasstijl, dus op 13
januari 1274. Dit gegeven gaf hem mede aanleiding om de verpanding
eerst in maart 1273 te doen aanvangen. 71 Hoe hij er toe kwam om die
verpanding pas in maart 1274 te laten eindigen, terwijl Arnoud en
Elisabeth bij het volgen van de door Dr. Boeren onderstelde Paasstijl in
februari 1274 al weer in hun oude kwaliteit optraden, is mij niet duidelijk.
Bij het door hem geponeerde bewijsstuk voor de onderstelde verpanding, de hierboven vermelde akte van 13 januari 1273 (o.s.), waarin
Arnoud van Leuven zich heer van Bruhames noemt, teken ik overigens
nog aan, dat de uitgave van dit stuk bij Butkens en Van Goor is geschied
naar een tekst uit de derde hand, nl. een copia copiae van een verloren
stuk uit het archief van de Nassause Domeinraad. De tekst werd door
de Bredase griffier Adriaan Havermans afgeschreven uit een handschrift
van Jacob van Lanschot, die in 1637 schepen van de stad was. 72 In het
algemeen zijn de copieën van Havermans wel betrouwbaar, maar van de
kwaliteit der afschriften van Van Lanschot is niets bekend.
Daar de originele oorkonde verloren is gegaan, valt de vraag naar de
betrouwbaarheid niet te beantwoorden. Het zou bijv. mogelijk zijn, dat
de lezing Bruhames onjuist is en dat de akte niet begint met: Dominus
de Bruhames, maar met Dominus de Breda, mi/es. Het aantal lettertekens
is bij de gebruikelijke afkorting van het woord mi/es in beide gevallen
hetzelfde.
Tot het onderstellen van de tweede verpanding komt Dr. Boeren o.a.
op grond van een akte van 31 januari 1276 (a.s.) betreffende de verkoop van het bos bij Loenhout. Het stuk berust in het archief van het
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St. Elisabethgasthuis te Antwerpen. Volgens hem gaat deze akte niet uit
van Arnoud van Leuven, maar van diens broer Hendrik. Voor hem is
dit voldoende reden om aan te nemen, dat de heerlijkheid Breda op dat
moment opnieuw niet in Arnoud's, maar in Hendrik's bezit was. Die
opvatting berust nu duidelijk op een verkeerde lezing van de oorkonde.
De naam van de uitvaardiger is daarin afgekort als Ar(noldus) terwijl
Boeren H( endricus) leest. De verkeerde lezing is enkele jaren geleden
door Dr. Van den Nieuwenhuizen gesignaleerd. 73 Bij een verdere beschouwing van de term judex in de oorkonde van 13 januari 1273 komt
Dr. Boeren voorts nog tot een verkeerde interpretatie van de oorkonde
van 30 mei - 1 juni 1272, waarin Arnoud van Leuven aan de abdij van
Duins tolvrijdom verleent. De oorkonde begint volgens de editie van
Cerutti als volgt: "Nos Arnulphus de Lovanio, miles, dominus de Breda,
scultetus, hominibus et subditis suis universis salutem".74
Uit het woord seultetus leidde Boeren af, dat Arnoud toen zowel
heer van Breda als schout van zijn eigen land was. De pogingen tot verklaring van deze contradictie waren echter overbodig, omdat in de tekst
bij raadpleging van een later door het gemeentearchief van Breda verworven foto van het origineel niet blijkt te staan scultetus, maar scultetis. Arnoud richt zich in dit stuk derhalve zelf tot zijn schouten in het
land van Breda. Uit een en ander blijkt, dat er geen redenen zijn om het
voorkomen van een tweede verpanding aan te nemen.
De akte van 13 januari 1273, waarin Arnoud van Leuven zich heer
van Bruhames noemt, werd door Dr. Boeren aangevuld met een oorkonde
van 28 maart 1285, uitgaande van Hendrik van Leuven, heer van Harstal, waarin geen sprake is van Bruhames, maar van Brunhiames. Genoemde schrijver nam aan, dat deze verschillend gespelde benamingen
hetzelfde dorp betreffen. Als dit zo is versterkt de auteur hiermee zijn
stelling, dat Arnoud van Leuven ook in het gebied bij Laon bezit heeft
gehad. Arnoud zou volgens de interpretatie van Dr. Boeren het dorp
Bruhames verpand hebben aan zijn broer Hendrik. Bij aandachtige lezing
blijkt er echter iets geheel anders te staan, nl. dat Arnoud zijn bezit
Brunhiames tot onderpand stelt voor de betaling van een lijfrente, die
zijn broer Hendrik wegens de aankoop van het dorp Moncornet in de
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kastel1anie van Rosoit-en-Tyraische schuldig is aan Clémence, gravin van
Sames. 75 Dat is een geheel andere toedracht. Overigens behoudt de
oorkonde zijn waarde als ondersteuning van de juistheid van Arnoud's
titulatuur in de akte van 13 januari 1273 (heer van Bruhames). De
archieven van genoemde kastellanie zouden nader onderzocht moeten
worden om de herkomst en omvang van de rechten van Arnoud van
Leuven in die streek nader op te helderen.

Bijlage I
LIJST VAN OORKONDEN VAN ARNOUD VAN LEUVEN EN
ELISABETH VAN BREDA, 1268 - 1282.
Gebruikte afkortingen:

o

origineel
afschrift
regest
vermeld
gedrukt

A

R
V
G

1. 1268 november 5

Goedkeuring door Arnold van Gaasbeek van de begiftiging der kapel te Roosendaal. O. Archief der Abdij
Tongerlo. G. Erens no. 211.

2. 1269 maart z.d.

Arnoud van Leuven geeft de tienden van Nispen aan
het klooster van Tongerlo. O. Archief der Abdij Ton·
gerlo. G. Miraeus II pag. 864, Le Roy II pag. 474,
Kleijn pag. 114.

3. 1269 mei 1

Transactie door de heer en vrouwe van Breda inzake
een deel van de herencijns van Breda ten behoeve van
de bouw van de Grote Kerk. O. Archief Begijnhof
Breda. G. Zie het R in Rbr. Breda I no. 43

4. 1269 augustus 30

Belening door de heer en vrouwe van Breda van Gillis
van Breda met een rente uit de tol aldaar. A. Nassause
Domeinraad I no. 385 reg. 22. G. Rbr. Breda I no. 44.
Zie ook aldaar pag. 33.

5. 1270 april 27

Arnoud van Leuven, heer van Breda, bevestigt een
eerder door Hendrik van Breda gedane schenking van
moerland "in loco continuo iuxta villam de Berghen".
V. Bijdr. 1928 pag. 51 uit een hs. van Diercxsens in·
zake het O.L.V.-Gasthuis te Antwerpen. G. Van den
Nieuwenhuizen, Oorkonden St.-Elizabeth-hospitaal
no. 66.
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6. 1270 juli 17

Schuldbekentenis van de heer en vrouwe van Breda ten
behoeve van St. Bernard, veronderpand op de heffing
leggescat genaamd. A. Abdij Bon.em. G. Rbr. Breda I
no. 45. Zie ook aldaar pag. 33.

7. 1271 juli 6

Kwijtschelding door de heer en vrouwe van Breda ten
behoeve van Catharinadal van cijnsen en dienst. Vidimus dd. 1337 van een bevestiging dd. 1336. O.
Catharinadal no. 30. G. Erens no. 3. R. Rbr. Breda I
no. 96.
(In de tekst bij Erens zijn enkele zinsneden weggevallen
en bedragen onjuist gelezen).

8. 1271 augustus

Verkoop door de heer en vrouwe van Breda van land
te Potmere (bij Wouw) aan St. Bernard. O. SA Antwerpen. G. Oorkondenboek St. Bernard no. 303.

9. 1272 mei 23

Uitgifte in cijns van land te Halsteren door de heer van
Breda, aan de O.L.V.-abdij te Middelburg. O. RA Middelburg, O.L.v.-abdij. G. De Fremery no. 166. Zie ook
aldaar pag. 116. R. Fruin, O.L.v.-abdij, pag. 158 (regest
30).

10. 1272 mei 30 of 31,
dan wel juni 1

Tolvrijdom door de heer van Breda verleend aan de abdij van Duins. O. Groot Seminarie Brugge no. 356. R.
Rbr. Breda I no. 47 (zie ook aldaar pag. 34; de volgorde der laatste 5 regels moet zijn 5, 2, 3, 4, 1).

11.1272 juni 28

Verlening door Arnoud van Leuven van vrijdom van
tol-, weg- en gruitgeld en van het recht van week- en
jaarmarkt aan het dorp Oosterhout. G. Van Goor pag.
425.

12. 1272 december 20

Zgn. Antiqua Kora van Steenbergen. A. GA Steenbergen,
Oude Costume fol. 3. G. Kleijn pag. 116 vgg; Bezemer
1 vgg. R. Slootmans 36 en Delahaye (inv. Steenbergen)
no. 5. Zie voor de overlevering en verlies van het oorspr. Brekelmans in Hermesdorfbundel pag. 23. Vertaling: Oude costumen fol. 13 vgg, Kleijn pag. 131 vgg,
Hennans pag. 41.

13. 1273 januari 13

Schenking door de heer van Breda aan drie gebroeders
te Langendonk (Roosendaal) van zeven hoeven moerland aldaar. A. (Havennans) GA Breda, Coll. Havermans, supplement C.v.v. 1661. G. Van Goor pag. 423
no. 19, Butkens I (preuves) pag. 218. R. Hermans 40 en
41 (Tweemaal hetzelfde stuk), Kleijn pag. 148 (alwaar
oudere drukken), de Rouck 283.

14. 1273. februari

Uitgifte in cijns door de heer en vrouwe van Breda aan
de O.L.V.-abdij te Middelburg van land in Halsteren.
O. RA Middelburg, O.L.V.-abdij pag. 159 (regest 65).
G. De Fremery no. 172. R. Fruin, O.L.V.-abdij.
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15. 1273 mei 17

Schenking door Arnoud van Leuven, heer van Gaasbeek
en Elisabeth zijn vrouw van de villa Waarde aan de
abdij van Duins. O. RA Brugge, Archief van het Bis·
schoppelijk Seminarie te Brugge inv.no. 1111. G. Kleijn
pag. 148·150, De Fremery no. 170.

16. 1274 april 2

Verlof tot het halen van aarde uit het land te Zandvliet
aan de St. Michiels Abdij te Antwerpen. A. RA Ant·
werpen, archief St. Michielsabdij.
G. Oorkonden St. Michiels no. 198.

17. 1275 juni 6

Verzoek van Arnoud van Leuven aan de hertog van
Brabant om hem te dwingen de verplichtingen na te
komen, die hij jegens Beatrix van Hellebeke op zich
heeft genomen. A. ARA Brussel, Rekenkamer no. 1
fol. 37v. G. Taxandria XII (1905) pag. 238.

18. 1275 juni 10

Verlening van verlof door de heer en vrouwe van Breda
aan Wisso de Portu tot het oprichten van een molen
te Steenbergen. A. ARA Brussel, Manuscrits divers
no. 23 B fol. 30r en 30v. R. Slootmans 36.
Schenking van de heer en vrouwe van Breda aan St.
Bernard van de novale tiend van Gastel, het bos ge·
naamd Baarlebosch en ander land. O. Bornem. G.
Oorkondenboek St. Bernard no. 344 (alwaar gegevens
over oudere drukken). Zie ook Hermans 42, Kleijn
pag. 150, Levelt pag. 174 no. 2.
Verkoop door de heer en vrouwe van Breda van tienden
van Schoten en Merksem aan het kapittel van O.L.V.
te Antwerpen. O. O.L.V.kerk Antwerpen. G. Bijdragen
III (1904) 555·556.
Schenking door de heer en vrouwe van Breda aan St.
Bernard va,n het patronaatsrecht van Wouw. O. Bornem.
G. Bijdragen XII (1913) 341 no. 359.
Verlening door de heer en vrouwe van Breda aan St.
Bernard van tolvrijdom. O. RA Antwerpen, Fonds St.
Bernard no. 109. G. Rbr. Breda no. 48, Bijdragen XII
(1913) 342 no. 360.
Schenking door de heer en vrouwe van Breda aan St.
Bernard van het patronaatsrecht van Gastel. O. Bornem.
G. Oorkb. St. Bernard no. 349. Zie aldaar 174 no. 3.

19. 1275 december

20. 1276 januari 18

21. 1276 januari 2.3

22. 1276 januari

23. 1276 april 5

24. 1276 mei 12

Verkoop aan St. Bernard door de heer en vrouwe van
Breda van land en rechten te Gaste!. O. Oorkb. St.
Bernard no. 352. Zie aldaar ook voor oudere druk. R.
Kleijn pag. 150, Hermans pag. 92 vg, 294, Levelt pag.
174 no. 5. Stadszegel en tegenzegel van Bergen op Zoom
in Corpus sigillorum Neerl. no. 573/4 pag. 57.

25. 1276 mei 13

Verkoop door de heer en vrouwe van Breda aan St.
Bernard van een deel der tienden van Etten. O. Bornem.
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G. Oorkb. St. Bernard no. 353. Zie Miraeus II 865. Zie
Rbr, Breda I pag. 37 noot 1.
26. 1276 mei 14

27. 1276 juni 2

Aanstelling van scheidsrechters ter beslechting van het
geschil nopens een lijftocht tussen Arnoud van Leuven
en Elisabeth van Breda met Sophia Berthout. A.
Bornem. G. Oorkb. St. Bernard no. 355.
Goedkeuring door Arnoud van Leuven van de door
wijlen heer Hendrik van Breda gedane overdracht van
het patronaatsrecht der kerken van Schoten en Merksem aan het kapittel van de O.L.V.-kerk te Antwerpen.
O. Archief O.L.V.-kerk Antwerpen. G. Bijdr. III (1904)
554 no. 5.
. .

27a.1276 november

Verdrag tussen Arnoud·van Leuven en de stad Antwerpen over de tolheffing op de Hont of Westerschelde.
A. GA Antwerpen. G (vertaling) Goetschalckx,
Schooten I, 147.

27b. 1277 januari 18

Verzoek van de heer en vrouwe van Breda aan de
schepenen van Ahtwerpen om de tienden van Schooten
en Merxem op naam te stellen van het kapittel van de
O.L.V. Kerk te Antwerpen. O. Archief O.L.V. Kerk
Antwerpen. G. Bijdr. IV (1905) 191.
Verklaring van de heer en vrouwe van Breda omtrent
de betaling door het kapittel van de O.L.V. Kerk te
Antwerpen van de eerste termijn der koopsom van de
tienden van Schooten en Merxem. O. Archief O.L.V.
Kerk Antwerpen. G. Bijdr. IV (1905) 194.
Goedkeuring door de heer en vrouwe van Breda van
de verkoop van een bos te Loenhout tegen halve cijns.
O. C.O.o. Antwerpen. G. Van denNieuwenhuizen,
Oork. St. Elisabeth-hospitaal137 no. 84, Jaarboek
Oranjeboom XIX (1966) 119.

27c. 1277 januari 19

28. 1277 januari 30
(n.s.)

29. 1277 februari 8

Stichting van het Willlelmietenklooster te Huybergen.
A. Archief van het Instituut te Huybergen, Copieboek
fol. 1 no. 1 (dit archief thans in archief Bisdom Breda).
G. Geschiedenis van het Wilhelmietenklooster te Huybçrgen enz. 411, Miraeus-Foppens IV 570. Zie over de
jaarstijl Rbr. Breda I, XIII.

29a. 1277 maart 12

Schenking door de heer en vrouwe van Breda aan het
convent van Huybergen van de kerk met de grond om
aldaar een klooste, te stichten. A. Archief van het Instituut te Huybergen. G. Geschiedenis van het Wilhe1mietenklooster te Huybergen pag. 411; Miraeus-Foppens
IV,571.
.

30. 1277 maart 27

Bevestiging en opsomming van de transacties tussen de
heer en vrouwe van Breda en de abdij van St. Bernard.
A. Bornem. G. Bijdr. XII (1913) no. 390. R. Kleijn
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pag. 151 (alwaar oudere druk) en Levelt pag. 174 no.
6. Zie ook Hermans 44.
31. 1277 april

Terugkoop door de abdij van Thom van 5 mark keuls
op de hof te Gilze. O. RA Maastricht Aanw. 1936 no.
613. G.Rbr. Breda I no. 49. Zie ook aldaar pag. 35.

32. 1277 juni 18

Verkoop door de heer en vrouwe van Breda aan het
convent van Huybergen van een roggecijns c.a. op de
tiend van Ossendrecht. A. Archief van het Instituut te
Huybergen, Copieboek fol. 5v no. 7. G. Ta.xal1dria XI
(1904) pag. 157 vg.

33. 1277 juni 23.

Verkoop door de heer en vrouwe van Breda aan de
abdij Thorn van tienden te Etten. O. RA Maastricht,
Thorn no. 54. G. Zie Rbr. Breda I no. 50, alwaar R.

34. 1277 juni 23

Verkoop door. de heer en vrouwe van Breda aan de
abdij van St. Bemard van o.a. de tienden van Wouw.
O. Bornem. G. Bijdr. XII (1913) 356 vg. no. 371.

35. 1277 juni 26

Verkoop van twee hoeven te Schooten aan de abdij van
St. Bernard. O. Bornem. G. Bijdr. XII (1913) 357
no. 372.
Uitgifte in cijns aan het convent van Kortenberg van
153 bunder woeste grond te Oosterhout. A. GA Breda,
H 2203 fol. 211. G. Rbr. Breda I no. 51. Zie ook aldaar pag. 37 noot 2 en pag. 39.
Soortgelijke uitgifte van 18 bunder land aan Wouter
genaamd Zas. O. Nass. Domeinraad I no. 302 reg. 35.
R. Drossaers I band 2 pag. 11. Zie ook Rbr. Breda I
pag. 37 noot 2.

36.. 1277 juni

37. 1277 juni

38. 1277 juli 1

Verkoop door de heer en vrouwe van Breda van goederen aan St. Bernard, w.o. tienden te Wouw. O. Bornem.
G. Bijdr. XII (1913) 359 vgg. no. 374.

39. 1277 juli 1

Hernieuwing van de gift door de heer en vrouwe van
Breda van het patronaatsrecht van Wouw aan St. Bernard. O. Bornem. G. Bijdr. XII (1913) no. 375 en
Taxandria XII· (1905) pag. 238 vgg. (naar een vidimus).

39a. 1277 juli 1

Verldaring van de heer en vrouwe van Breda omtrent
de betaling door het kapittel van de O.LV. Kerk te
Antwerpen van de tweede termijn der koopsom van de
tienden van Schooten en Merxem. O. Archief O.LV.
Kerk Antwerpen. G. Bijdr. IV (1905) 195.

39b. 1277 juli 1

Verzoek van de heer en vrouwe van Breda aan de bisschop van Kamerijk om goedkeuring van de verkoop der
tienden van Schooten en Merxem aan het kapittel der
O.L.V. Kerk te Antwerpen. O. Archief O.L.V. Kerk
Antwerpen. G. Bijdr. IV (1905) 195.
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39c. 1277 juli 2

De heer en vrouwe van Breda stellen het kapittel van
de O.L.V. Kerk te Antwerpen in het wettig bezit der
tienden van Schooten en Merxem. O. Archief O.L.V.
Kerk Antwerpen. G. Bijdr. IV (1905) 196.

40. 1277 juli 4

Schuldbekentenis van de heer en vrouwe van Breda ten
behoeve van Sophia Berthout van 80 lb op de cijns te
Wouw. O. Bornem. G. Bijdr. XII (1913) 364vgg. no.
376.

41. 1277 augustus 25

Belening door de heer en vrouwe van Breda van Nic.
van Cats met goederen in Ossendrecht. O. Nass. Do·
meinraad. G. De Fremery no. 195, Kleijn pag. 153 (al·
waar oudere druk). R. Hermans 39, zegelbeschrijving in
Taxandria XV (1908) pag. 22.

42. 1278 april 25

Gift door de heer en vrouwe van Breda van 10 lb
Leuvens voor een kapelanie aan het Leprozenhuis te
Brussel. V. Butkens, I, Preuves 219 en Kleijn pag. 153.

43. 1278 mei 4

Finale kwijting door de heer en vrouwe van Breda met
betrekking tot de door St. Bernard te betalen koopsom·
men. O. Bornem. G. Bijdragen XII (1913) 384 no. 393.
R. Levelt pag. 175 no. 8.
Schenking van cijnsgoed als wettig erfgoed aan Zeger
van Beliven. O. RA Antwerpen, Fonds Bornem. G.
Bijdr. XIII (1914) 235 no. 409.
Schenking door de heer en vrouwe van Breda aan St.
Catharinadal van goederen te Wouwen Roosendaal met
vrijstelling van bede en dienst. O. Catharinadal no. 5.
G. Erens no. 7.
Belening door de heer en vrouwe van Breda van Hen·
drik de Langhe met goederen onder Rijsbergen. Trans·
sumpt dd. 1355. O. Nass. Domeinraad I 420 reg. 514
jo. 38. G. Rbr. Breda I no. 52. Zie aldaar pag. 39
(waarbij nog Drossaers reg. 38).
Uitgifte in cijns door de heer en vrouwe van Breda van
een aantal goederen in het land van Breda aan Catha·
rinadal met vrijstelling van heffing en dienst. O. Catha·
rinadal no. 4, voor druk en reg. zie Rbr. Breda I no. 53.
Belening door de heer en vrouwe van Breda van Johan.
nes Boefies met het schuttersambt in Wouw, Hulsdonk
en Nispen. A. GA Breda, Coll. Havermans supplement
C.v.V. 1661. G. Rbr. Breda I no. 54. Zie ook aldaar
pag. 41.
Schenking door de heer en vrouwe van Breda aan Ca·
tharinadal van de molen te Havexdonk met visrechten.
O. Vidimus dd. 8 dec. 1287 in Catharinadal no. 13. G.
Van der Aura, Geschiedk. Bijdragen pag. 123, Erens
no. 6.

44. 1278 september 21
45. 1279 februari 2

46. 1279 juni 3

47. 1279 september 8

48. 1279 september 19

49. 1279 september 20
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Uitgifte in cijns door de heer en vrouwe van Breda aan
Aert Coreman van land in Hulsdonk onder Zundert.
O. GA Breda, Aanw. 1974. G. Rbr. Breda I no. 56.
Zie ook aldaar pag. 42 en M. Gysseling, Corpus van
middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300),
Reeks I ('s-Gravenhage, 1977) 280.
Overeenkomst tussen de heer en vrouwe van Breda
over goederen te Zantvliet, de abdij van St. Michiel te
Antwerpen. A. ARA Brussel, Rekenkamer van Brabant
133. G. Kleijn pag. 154-155.
Verlening door de heer en vrouwe van Breda aan de
inwoners van Breda van het gemeenschappelijk gebruiksrecht op de woeste gronden. O. GA Breda, Privileges
O. R. Rbr. Breda I no. 58, alwaar men zie voor dr.,
reg. en afb.

50. 1279 december

51. 1279 december

52. 1280 mei 13

5.3. 1280 mei
54. 1280 juni 29

55. 1280 augustus 3

55a. 1280 december 16

56. 1281 juli 27

57. 1281 oktober 28

58. 1281 oktober 27

59. 1282 novetnber
(doch vóór of op
3 november)

Schenking door de heer en vrouwe van Breda van bezit
te Schoten en Merxem aan de abdij Villers. V. Butkens,
I, Preuves pag. 219. R. Kleijn pag. 157.
Uitgifte in cijns door de heer en vrouwe van Breda van
bos en heide te Alphen aan Tongerlo, met vrijstelling
van bede en dienst. O. Tongerlo no. 181. R. Rbr. Breda
I no. 59. Zie pag. 44 aldaar voor dr. en reg.
Goedkeuring door de heer en vrouwe van Breda van
de door Eg. van Busenghem gemaakte grensregeling
met St. Bernard. O. Bornem. G. Bijdr. XIII (1914)
254 vg. no. 426. R. Levelt 176 no. 14.
Isabella van Breda schenkt aan het Gasthuis te Antwerpen haar goederen te Micke en Bremedunc onder Brasschaat. O. C.O.O. Antwerpen. G. Van den Nieuwenhuizen pag. 145 no. 89.
Verlening door de heer van Breda van een rente aan
Beatrix van Breda. A. Bornem. G. Bijdr. XIII (1914)
267 no. 437. Zie Kleijn pag. 157. Heeft vermoedelijk
gezien de getuigen betrekking op in het land van Breda
gelegen goederen.
Belening door Arnoud van Leuven van Joh. de Dunis
met 18 lb uit de cijns en het gruitgeld te Breda. O.
St. Elk Gasthuis te Herentals. G. Rbr. Breda I no. 62.
Zie aldaar pag. 47.
Schenking door Arnoud van Leuven aan het klooster
van Ninove van 20 lb Paris op het bos bij Oudenaarde.
O. RA Gent, Ninove. G. J. J. de Smet, Recueil des
Chroniques de Flandre II (Bruxelles, 1841) 945 no. 254.
Verkoop door de heer van Breda aan St. Bernard van
100 hoven moerland onder Gastel. O. Bornem. G. Bijdr.
XX (1929) 349 no. 453. Zie aldaar voor oudere drukken. R. Levelt pag. 176 no. 19. Zie ook Kleijn pag. 158.
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Bijlage II

Land van Breda, Homines feodales en milites

1268-1282

A

Alta Domo, Arnoldus de - 48.
Alta Domo, Wilhelmus de - 20, 38, 39c.
Ascha, Henricus de - 21, 34, 36, 38, 39, 39c.
(miles, dominus de Buggenhout).

B

Barbelghen, Godescalc van - 26.
Bergen, Wouter van - 38, 39c, 40.
miles
Bertaut, Walterus - 23, 26,
dominus de Machlinia.
Boc, Egidius - 38.
Boc, Gosuinius dictus - 23.
Bode senior, Joannes - 20.
Bone, Egidius ( 39c.
Borfliete, Johannes filius Wittonis de - 48.
Braen, Henricus dictus - 48.
Breda, Servatius de - 8.
Breda, Egidius de - 4, 48, 55a, 56.
Breda, Bemerus de 56,36 (schepen van Breda in 1286, Rb. 1-63).
feodalis
Breda, Beatrijs van - 56.
Breda, Hendrik van dictus Evergheer? 56.
Buzenghem, Egidius de miles; dapifer noster 8, 19, 20, 24, 26, 35, 36, 39, 43, 46, 48.

C

Crunincghem, Hugo de - 8, 40.
Crunincghem, Gualterus - 29, 40.
miles

D

Dilf, Nicholaus de -

E

Echove, Bouden van den - 26. (t 22-6-1269).
ridder.
Evergheer, Henricus dictus - 56.
schepen (?) van Breda, maart 1286 - Rb. I nr. 63.
(= Hendrik van Breda?: zie acte 27-7-1281).

G

Ginneken, Jan van - 26, 36.

}

20,46.
fratres.
Dilf, Wilhelmus de 20, 46.
Dorne, Johannes de - 38, 39c.
miles
Duffle, Henric van - 40.
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H

Haeck, Ce1dolf • 36.
Hambroek, Henrick van - 26, 36.
Hammerlo; Nicolaus de - 38, 39c.
Hasse1ake, Godefridus de - 30.
Hoboken, Johannes de - 39c, 55a.Hoghebome, Johannes de - 38, 55a.
Hugelini, Hehricus Hlius - 31.
Hbegenhuis, Willem van den - 46.
Hoem, Arnoldus - 39c.

I

Iccle, Jan van - 26, 31.

L

Lac, Hugo - 46.
Langhe, Henricus dictus, 55a.
Leenst, Hanneman van - 26.
LiUo, Everd van - 26.
Lira, Arnol.dus de - 55a.
Loenbeke, Arnoldus de - 2, 21, 39, (t 22-6-1269).
miles
Longies,Henricus - 48.
Ludinc, Arnoldus - 38, 39c.

M

Mulart, Johannes dictus - 23, 24.
miles, heer van Eeksarde.

o

Oeffelen, dominus de - 29.
miles
Onshogt, Egidius de - 35.
Omeken, Arnoldus dictus - 38, 55a, 59 (schepen van Bergen op Zoom).
Osse1e, Johanne de - 19, 21, 34, 39, 40.
miles

P

Pipenpoi, Wilhelmus dictus - 19, 43.
de Bruxella.

R

Ramslo, Sigerus de - 35.
Rintvoert, Johannes de - 38, 39c.

S

Scnoie, PaUlus dictus - 31.
Skole, Johannes de - 31.
Sïmonis, Simon filius - 48.
Steenwerpers, Theodericus - 30.
Zughere, Eldimondus filius - 48.
Symarus junior - 20, 27b, 38, 39c, 40
schepen van Antwerpen.
Zyrichsone Willem - 46.

T

Tigelt, Gerardus de - 31, 46, 56.

U

Ulvenhout, Zegebert de - 56, 36.
Usurarius, Johannes - 30.
Utenhoute iunior, Johannes - 55a.
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V

Vo1kaert, Nicholaus - 20, 21, 38, 39c, 40.
miles.
Volkaert, Waltherus - 20, 26,39, 40 (werd beleend in 1287 met een Brabants
leen te Dongen en was van 1284-1289 en in 1295 ontvanger van
Brabant. - M. Martens, L'Administration du domaine ducal en Brabant au moyen age (1250-1406). Bruxelles, 1954, 83-92 en Floris
Prims, "Nog finantieele conflicten te Antwerpen in de XIIle eeuw.
A. De hertog tegen rentmeester Wouter Volcaert", Antwerpsch
Archievenblad, 2e Reeks III (1928) 38-51).

W

Wale, Simon - 20.
Wanghe, Daneel van - 26. (t 22-6-1269, 1238-1277).
ridder.
Wesemale, Frank van - 46.
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