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OP BAARL 

Divisum Imperium. 

Tweeheerig bleef ik lang, hoewel met ongenoegen. 
De een kundigde 't Hervormde, en de ander 't Roomsch Geloof; 
Doch schoon ik * onlangs tot Een Heer my ging vervoegen, 
't Verschil van Hertogs en Nassauws ik niet verschoof. 
't Is Staats Wet, die my dwingt getrouw te zyn voor Spanje, 
Ook voor de Oranje Vorst, Kroondraager van Britanje. 

P. Nuyts, De Bredaasche Klio, 
Amsterdam 1697. 

* In 't jaar 1668 door erfenisse en afsterven van Vrouw Amalia van Zolms, 
Wed: van Prins Frederik Hendrik van Oranje, als Vrouw van Turnhout, waar 
onder het Hertogs is gehoorende. 



Aan de nagedachtenis 
van mijn Vader 



VOORWOORD 

Zoals uit de hierna afgedrukte lijst blijkt is voor het schrijven van deze studie 
een groot aantal archieven gebruikt, zowel in België als in Nederland. Van deze 
archieven bestonden tijdens het onderzoek in het algemeen vrij goede inventaris
sen. Helaas was dit niet het geval bij de gemeentearchieven van Baarle-Hertog en 
Baarle-Nassau, welke respectievelijk berusten in het rijksarchief te Antwerpen en 
in het gemeentehuis te Baarle-Nassau. 

De archieven van Baarle-Hertog zijn te Antwerpen slechts beschreven in een 
summiere lijst, waarvan de meeste nummers veel te raden overlaten. Het gemeen
tearchief van Baarle-Nassau was tijdens het verrichten van het onderzoek (vóór 
1961) in het geheel niet geïnventariseerd. Eerst onlangs is een voorlopige inven
tarisatie gereed gekomen, die verschillende voor deze studie belangrijke stukken 
alsnog aan het licht heeft gebracht. De voornaamste documenten zijn nog in de 
tekst verwerkt. 

De (aanvankelijk) ongeordende staat van beide archieven brengt de mogelijk
heid mede, dat bepaalde stukken die voor de enclavegeschiedenis van belang zijn 
over het hoofd zijn gezien. Gesteld kan echter worden, dat uiteindelijk geen 
enkele acte van vóór 1500, die over het ontstaan der enclaves of de inrichting der 
plaatselijke instellingen had kunnen inlichten, onbekend is gebleven. 

Bij de voltooiing van dit proefschrift gaat mijn dank vooreerst uit naar diegenen, 
die bij het opsporen en bestuderen der bronnen behulpzaam zijn geweest. Dit zijn 
in België: Prof. dr. Et. Sabbe te Brussel, dr. A. Bousse te Antwerpen, dr. M. 
Koyen O.Praem. te Tongerlo, de heer Raymond Peeters te Turnhout en de heer 
J. van Haeren, gemeentesecretaris te Baarle-Hertog. In Nedenand: mr. H. Harden
berg te 's-Gravenhage, mejuffrouw drs. E. H. Korvezee, dr. L. P. L. Pirenne en 
drs. J. A. ten Cate te 's-Hertogenbosch, drs. P. Scherft, vroeger te Breda, thans 
te Middelburg, de heer J. H. van Mosselveld te Bergen op Zoom en de heer H. F. 
van Compel, gemeentesecretaris te Baarle-Nassau. Mijn erkentelijkheid geldt ook 
het overige aan de geraadpleegde archieven verbonden personeel. 

Voor zijn aanwijzingen omtrent de geschiedenis van Baarle dank ik rector 
C. L. D. J. Kramer te Hulst. De eerste opzet van deze studie besprak ik jaren 
geleden met prof. dr. P. Bonenfant van de Vrije Universiteit te Brussel, die 
helaas onlangs is overleden. Ten zeerste betreur ik het dat hij de voltooiing dezer 
dissertatie niet kon meemaken. Grote dank ben ik voorts verschuldigd aan prof. 
mr. F. F. X. Cerutti, die mij reeds lang vóór zijn hoogleraarschap te Nijmegen 
inwijdde in het voor Baarle belangrijke bronnenmateriaal. Van mijn vrienden 
drs. C. Th. Lohmann en drs. Y. P. W. van der Werff te Breda ontving ik bij 
het schrijven van deze dissertatie gewaardeerde adviezen, in het bijzonder van 
taalkundige aard. Zeer erkentelijk ben ik het oud-hoofd van de Landmeetkundige 
Dienst van het Kadaster te Breda, de heer M. F. Ferwerda, die mij kaartmateriaal 
betreffende de enclaves bezorgde. Bij deze waardering zijn ook alle anderen inge
sloten, die op enigerlei wijze de voltooiing dezer studie hebben bevorderd, doch 

VI 



wier namen te talrijk zijn om te noemen. Mijn huidige en vroegere werkgevers, 
het gemeentebestuur van Breda en de archiefcommissie van het Gemeenschap
pelijk Archivariaat Nassau-Brabant, ben ik zeer erkentelijk voor de verleende 
faciliteiten, die de arbeid aan dit proefschrift hebben vergemakkelijkt 

Wat de materiële sector aangaat betuig ik mijn waardering aan de Gemengde 
Commissie ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch cultureel verdrag die mij 
financieel in staat stelde de nodige onderzoekingen te doen. De uitgave van dit 
proefschrift werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeenten Baarle-
Hertog en Baarle-Nassau, aan wie daarvoor veel dank toekomt. Tenslotte ben ik 
de Stichting Brabants Historisch Contact erkentelijk omdat zij deze studie in 
haar serie heeft willen opnemen. 

De schrijver. 
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LIJST VAN 
IN DE AANTEKENINGEN GEBRUIKTE AFKORTINGEN. 

AAT: Archief Abdij Tongerlo. 

ABB: Archief Bisdom Breda. 

ARAB: Algemeen Rijksarchief Brussel. 

ARAG: Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage. 

GAB: Gemeentearchief Breda. 

GABH: Gemeentearchief Baarle-Hertog. 

GABN: Gemeentearchief Baarle-Nassau. 

GAT: Gemeentearchief Turnhout. 

KHA: Komnklijk Huisarchief, 's-Gravenhage. 

RAA: Rijksarchief Antwerpen. 

RAH: Rijksarchief 's-Hertogenbosch. 

RAM: Rijksarchief Maastricht. 
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INLEIDING 

§ a. Enclaves: Definitie en voorbeelden. 

Wat is een enclave? 
Het woord enclave is afgeleid van het middeleeuws-latijnse woord 

inclavare, dat insluiten betekent. Men moet dus denken aan een 
ingesloten gebied. Maar wat voor een gebied en op welke wijze in
gesloten? We gaan hiervoor te rade bij enkele auteurs, al spreken 
deze elkaar wel eens tegen. 

Volgens Larousse1 is een enclave een „terrain enclavé dans un 
autre". Als voorbeeld noemt hij het prinsdom Monaco, dat weleer 
een enclave was van Piémont. Berthelot zegt dat een gebied geën-
claveerd is „lorsqu'il est entièrement entouré par le territoire d'un 
autre Etat"; hij verwijst dan naar San Marino, dat nog in de negen
tiende eeuw geënclaveerd was door het koninkrijk Italië. Geen en
clave is volgens deze auteur echter het prinsdom Monaco, dat een 
onafhankelijke staat is en evenmin de republiek Andorra, een staat
je, dat tegelijk aan Frankrijk en aan Spanje leenroerig was. In zijn 
tijd was het hertogdom Anhalt nog een enclave van Pruisen.2 

Wat uitvoeriger en grondiger definieert de Duitser Karl Strupp: 
Enclaves (resp. exclaves) zijn gebiedsdelen van een staat, die omslo
ten worden door het terrein van een andere staat. Zij heten enclaves 
vanuit het gezichtspunt van de vreemde staat, tussen wiens gronden 
zij liggen; exdaves vanuit het standpunt van de eigen staat, van 
wiens eigenlijke territoir zij geografisch zijn afgescheiden. Als voor
beeld geeft hij het Pauselijke Avignon in Frankrijk, het Olden-

1) P. Larousse, Grani dictionnaire universel Ли ΧΙΧβ siècle VII (Paris 1870), SON
SOS. Omtrent het nut van enclaves merkt hij op: „Si, au point de vue politique, 
les enclaves ont fréquemment fourni le prétexte de casus belli, au point de vue 
économique et commercial il en est parfois résulté un bien". 
г) La grande encyclopédie XV (Paris z.j.), 1003. 
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burgse Birkenfeld en Pruisische gebieden in Thüringen. Danzig was 
volgens hem echter geen enclave.3 

Een andere naar het schijnt thans nog bestaande enclave, die 
Strupp als voorbeeld gaf, is even onze aandacht waard. Het is Llivia, 
gelegen in het noordwesten van Spanje op 5 km. ten noordwesten 
van Puigcerda en op 12 km. ten zuidoosten van het Franse Mont-
louis. Het plaatsje is 12 km2 groot en dankt zijn ontstaan aan een 
clausule in het verdrag der Pyreneeën (1659), waarin Spanje zich 
verbond tot afstand aan Frankrijk van 33 „villages" van la Cer-
dagne. Omdat Llivia „ville" was, weigerde Spanje dit af te staan. 
Wel verplichtte dit land zich om ter plaatse geen fortificatiën te 
bouwen.4 

Komen wij nog even terug op Andorra en Monaco. Van Andorra 
zegt Sibert, dat het is een leengoed „sans existence internationale: 
son territoire ne constitue pas un territoire étranger.... la loi pénale 
française s'y applique....". Monaco, aldus Sibert, „est un Etat exigu 
mais pleinement souverain".5 

Dezelfde auteur merkt van San Marino op dat het een protecto
raat van Italië is (tevoren van de H. Stoel); dus geen zelfstandige 
staat.β 

§ b. Verdwenen enclaves in en rondom de Nederlanden. 

Nog tot het einde van de achttiende eeuw ontwaart men in onze 

streken een grote menigte enclaves, zó talrijk dat de kaart van vele 
Nederlandse gewesten wel op een mozaïek gelijkt. Soms is hun 
ontstaan te danken aan de opvatting dat met de verdeling van over
heidsgezag een verdeling van gebied moest samengaan. Een andere 

a) Wörterbuch des Völkerrechts und der Diplomatie, Band I (Berlin-Leipzig 
1934), 280. 
4) Vivien de St. Martin, Nouveau dictionnaire de géographie III, 397. Llivia is 
het ]ulia Livia der Romeinen; de hoofdplaats van de provincie Ceretania Juliana 
(Ceidagne). Verder is nog te noemen de abdij van Hautecombe, een Italiaanse 
enclave op Frans territoir. Cfr. Armand Brette, Les limites et les divisions territo
riales de la France en 1789 (Paris 1907). 
5) M. Sibert, Traité de droit international public I, (Paris 1951), 158-159. 
e) a.w. 161. 
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oorzaak van hun ontstaan kan aankoop door of vererving op een 
elders gevestigd souverein zijn. Geen van hen lijkt te voldoen aan 
de definitie van enclave, zoals die thans in het internationaal recht 
geldt. 

Wij zullen niet nader ingaan op de verschillende enclaves, die in 
het Rijnland lagen. Een goed overzicht geeft de „Geschichtlicher 
Atlas der Rheinprovinz" van W. Fabricius. Voor België vestigen 
we even de aandacht op Bevekom, gelegen tussen Neerijse en Tie
nen en ten zuiden van Leuven. Het was een exclave van het prins
bisdom Luik in het hertogdom, evenals Hoegaarden. Een heel be
langrijke enclave in Brabant was dfe stad en vrijheid MecheJen.7 

In de Republiek der Verenigde Nederlanden treft men in het 
huidige Gelderland, Limburg en Noord-Brabant wederom vele voor
beelden aan. 

In het gewest Gelre 'behoorden de ambten Huisen, Lijmers en 
Lobich en de heerlijkheden Wehl, Hulhuizen en Grondstein tot het 
hertogdom Kleef. Een gedeelte van het Beneden-Spijk maakte deel 
uk van het Hoog-Stift Eken.8 

Een merkwaardig voorbeeld in Limburg was Breust bij Maas
tricht. Het was een vrije heerlijkheid, die toebehoorde aan het ka
pittel van St. Martin-en-Mont te Luik; zij releveerde dan ook aan 
het leenhof aldaar.9 

De grond der heerlijkheid Breust was zodanig vermengd met die 
van de heerlijkheid Eysden, aldus Van der Aa, „dat zij als een dam-
of schaakbord door malkanderen lagen, en men alleen uit de oude 
bezittings- of schallijsten kan weten, wat tot de eene of andere 
heerlijkheid heeft 'behoord". Breust bezat twee delen en Eysden een 

7) Atlas de géographie historique de la Belgique, publié sous la direction de Leon 
van der Essen, avec la collaboration de F. L. Ganshof. Brussel-Parijs 1919 e.V.; 
Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren X (Amsterdam 
1738), 282-284; Eug. de Seyn, Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek der 
Belgische gemeenten II (Turnhout z.j.), 876. 
e) A. A. Beekman, Geschiedkundige Atlas van Nederland. De republiek in 1795, 
208. 
·) A. de Ryckel, Notice sur la libre Seigneurie de Breust, in: Publications de la 
société historique., de Limbourg XXVII (1890), 3-22. 

3 



deel van het gemeenschappelijk grondgebied. De laatste eigenaar 
was de graaf van Geloes.10 

Tenslotte de enclaves in het huidige Noord-Brabant, waarbij we 
ons beperken tot de tijd der Republiek. Een zeer belangrijke was het 
graafschap Megen, dat zeker reeds in 1470 te leen werd gehouden 
van het opperleenhof van Brabant te Brussel. Het bestond uk de 
stad en het land van Megen, waartoe behoorden dé dorpen Macha
ren, Haren en Teeffelen. De heerlijkheid Ravenstein was een Bra
bants leen, gehouden door de keurvorst van de Paltz. Er waren 
rechtbanken te Ravenstein, Herpen (het Maaskantsgericht) en Uden 
(het Heikantsgericht). Van deze drie banken werd geappelleerd op 
het Hof te Dusseldorf. Vermeldenswaardig zijn verder nog: de ba
ronie van Boxmeer, die onder de graaf van 's Heerenberg stond, de 
vrije Rijkshcerlijkheid Gemert, die toebehoorde aan de ridders der 
Duitse Orde, het Kleefse ambt Oeffelt en Luyksgestel. " Dit laatste 
dorp behoorde oudtijds tot het graafschap Loon, deel van het prins
bisdom Luik. De schepenbank ressorteerde onder het oppergericht 
van Vliermaal te Hasselt. 

Met uitzondering van Luyksgestel zijn al deze enclaves in 1795 
opgegaan in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Luyksgestel 
werd in 1807 ingevolge het tweede Tractaat van Fontainebleau bij 
het departement Braband gevoegd en geruild met het thans Belgische 
Lommei. Deze regeling werd in 1814 niet erkend; tenslotte werd 
de ruiling in 1818 alsnog gesanctioneerd.12 

10) A. J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden II (1840), 
732. 
11) A. A. Beekman, a.w. 18, 30 en 208. L. Galesloot, Inventaire des archives de 
la Cour feodale de Brabant I, 192; J. L. van der Gouw, Marie de Brimeu, in: 
Ned. Leeuw LXIV (1947), 5-49; Handelingen van het Provinciaal Genootscha-p 
van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1897-1903 ('s-Hertogenbosch 
1904), 49; A. F. O. van Sasse van Ysselt, Nieuwe catalogus der oorkonden en 
handschriften. . . van het Provinciaal Genootschap ('s-Hertogenbosch 1900), 173. 
12) RAH, Inventarissen rechterlijke archieven, band IV B, 77-78. Het Hof van 
Vliermaal was het hof van appel van het graafschap Loon; het bestond reeds in 
de 13e eeuw; zie A. H . Schillings, Overzicht van de geschiedenis onzer instel
lingen (Brussel 1945), 236-238. 
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§ с. Enclaves in het land van Breda. 

Dit overzicht mag niet worden beëindigd zonder de vermelding 
van enkele enclaves in een onderdeel van Staats-Brabant: het land 
van Breda. 

Drie enclaves zijn duidelijk te onderkennen: Borgvliet, Wernhout 
en Bürgst. 

Borgvliet heeft tot in de vijftiende eeuw niet behoord onder de 
rechtsmacht der heren van Bergen op Zoom, door wier land het 
werd omgeven. Eerst in 1481 werd het door Jan van der Dilft ver
kocht aan de Bergse markies Jan metten Lippen.13 

De heerlijkheid Wemhout, pas in 1698 door de Oranjes aange
kocht, vormde tot in de tachtigjarige oorlog een deel van Half-
Brecht, een plaats die verschillende uren gaans van Wemhout is 
gelegen. In 1618 werd dit dorp ten overstaan van het leenhof van 
Brabant in Den Haag verkocht, terwijl Half-Breoht zelf in 1620 
voor het leenhof van Brabant te Brussel werd verheven.u 

Bürgst was een hoge heerlijkheid, gelegen nabij de stad Breda. 
Zij had een eigen gevangenis en galg. De heren van Breda hebben 
er nimmer — ondanks daartoe strekkende pogingen — invloed kun
nen verwerven. Tot aan de Franse revolutie is zij in particulier bezit 
gebleven; leenverheffing geschiedde na 1648 in het leenhof van 
Brabant te 's-Gravenhage.15 

Borgvliet hebben de Spanjaarden na de vrede van Munster onder 
hun gezag willen brengen, omdat deze plaats huns inziens niet be
hoorde tot het markiezaat. 

Minder gemakkelijk tot „enclaves" te bestempelen zijn bepaalde 
gronden te Wagenberg. De hofstede te Wagenberg met hoog- en 

ls) G. C. A. Juten, De Parochien in het Bisdom Breda, Dekenaat Bergen op 
Zoom II, 167. 
") H. Eramer, De grenzen van Nederhnd van de Wielingen tot de Rijn 
(Amsterdam 1937), 27. 
») Taxandria XXXVIII (1931), 3-11; 45-54; 113-123; 191-192. 
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laaggerecht en acht bunder land behoorde in het midden der veer
tiende eeuw aan de hertog van Brabant. Deze beleende hiermede in 
1349 Willem van Duivenvoorde. Naar het schijnt is dit goed later 
opgegaan in de heerlijkheid Breda, die Jan van Polanen in 1350 
van de hertog aankocht. " 

Verder zijn er de hertogelijke goederen te Zundert, Princenhage 
en Baarle. Deze zullen in een ander hoofdstuk worden behandeld. 

Vele enclaves zijn thans de revue gepasseerd. Bijna alle zijn zij 
verdwenen. Thans zal nader worden ingegaan op één complex 
enclaves dat alle tijden getrotseerd heeft en stilaan grote bekendheid 
heeft gekregen: dat van Baarle-Hertog. 

le) Cerutti, Rechtsbronnen no. 192 en 193; G. C. A. Juten, a.w. Dekenaat 
Breda II (1935), 273; S. W. A. Drossaers, Het archief van den Nassauschen 
Domeinraad I, inv. 97, reg. 454 en 830. 
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HOOFDSTUK 1 

DE ENCLAVES VAN BAARLE-HERTOG. 

§ a. Beschrijving van het άοτγ en de enclaves. 

A. HET DORP BAARLE. 

Extremum autem hâc parte Bredensis terrae, & Thorensis Patro-

natus angulum. facit BaerL·; Confessoris Remigii nominationem & 
titulum -praeferens, cum Sacellis Salvatoris, de Ulecoten, D. Bernar

di, & Sondereygen D. Rumoldi, occasione Dominiorum vicinorum 

structis; Praetorioque Assendelftiorum olim, nunc Randtscotiorum. 

Et ohservabis ad utrumque ditionis angulum, quà terram Ducalem 

tangit, Pagos esse velut ostia quaedam, in quïbus Dux cum Barone 

Bredano in Domimi venit communionem; & quod de Sundertino 

Pago suprà dixi, illud de hoc etiam intellige.1 

Aldus de zeventiende eeuwse historicus Gramaye in diens Anti-

quitates Bredanae. Blijkbaar was hij ook reeds getroffen door de 
singuliere indeling van dit dorp. Hij zou anders de beide Baarlese 
dorpen niet met deuren (ostia) vergeleken hebben. 

Met zijn oordeel staat hij overigens voor die tijd alleen. Uitla
tingen van andere zeventiende eeuwse auteurs over de Baarlese 
enclaves zijn ons niet bekend. Voor onze voorouders, die overal 
enclaves konden opmerken was de Baarlese situatie minder vreemd 
dan voor ons. 

Naam. 

Wat 'betekent de naam Baarle? Carnoy meent, dat deze is samen
gesteld uit Baar (naakt, kaal) en lo, welk laatste woord in de Kempen 
eer heide dan bos betekent. Overigens meent Weijnen dat lo een 
keltische vorm is, die behoort tot de watemamen. 

·) J. B. Gramaye, Antiquitates Bredanae, 23. 
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De naam Baarle vindt men terug in een gehucht van Drongen 
bij Gent; men vergelijke voorts nog Barleux aan de Somme. Ge
noemd gehucht wordt reeds in 821 vermeld als Barloria; Barleux 
treft men als Barlous aan in 882.2 

Nabij Bornem lag een pachtgoed "'t hof ite Bairle", dat reeds voor
kwam in de 15e eeuw.8 In het land van Kessel, het graafschap 
Zutphen en in Salland kent men nog de gehuchten Baarlo.4 

Aantal inwoners. 

Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben nimmer veel inwoners 
gehad. Hertog kende steeds een lager inwonertal dan Nassau.5 

Jaar 

1437* 
1464* 
1472* 
1480* 
1496* 
1521* 
1526* 
1671 
1742 
1822**** 
1930 
1940 
1943 
1946 
1956 
1965 

Nassau 
(excl. Castelree) 

1385 
1215 
1215 
1105 
1430 

1820 

1608« 
1712 
3267 
3818 
3950 
4122 
4356 
4711 

Castelree 

160 
190 
190 
200 
195 
175 

Hertog 

375 
380 
300 
235 
390 
295 
450 
1065* 

743 
1535 
1586* 
1694 
1741' 
1918 
2154 

* Bekend is slechts het aantal „haardsteden". Dit aantal is vermenigvuldigd 
met 5. 

** 213 „schoorstenen". 
*** waarvan 1203 in de enclaves; de rest in Zondereigen. 

**** Van hieraf Baarle-Nassau en Castelree samen. 

2) A. Camoy, Origines des noms des communes de Belgique, 37; A. Weijnen, 
Praegermaanse elementen van de Nederlandse toponiemen en hydroniemen 
('s-Hertogenbosch 1958), 16. 
s) Een Jan van Baarle zegelt 14 juli 1357 een verklaring omtrent van de ont
vanger van Brabant ontvangen gelden — A. Verkooren, Inventaire des chartes et 
cartulaires des duchés de Brabant et de Limbourg I, 3e stuk, 66 (regest 1368); 
W. van der Taneryen, Boec van der loopender practyeken, dl. I, 262. 
4) A. J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden II (1840), 
19, 21 en 117. Baerio was een dorp aan de Maas, in de Limburgse gemeente 

(zie voor het vervolg van noot 4 alsmede voor de noten 5, 6 en 7 op blz. 9) 
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Afb. 1. Het centrum van Baarle. Op de voorgrond: in het midden de kerk, links het gemeen
tehuis van Baarle-Hertog. Links bovenaan: de kerk van Baarle-Nassau. In het midden 
der foto: de Singel. Het langgerekte gebouw met torentje en trapgevels is het gemeen
tehuis van Baarle-Nassau. Luchtfoto T. Slagboom, Vlissingen, 1965. 
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Afb. 2. Carte des Pays-Bas Autrichiens door Ferraris, 1778. Fragment betreffende 
de kom van Baarle. 

Cliché „De Orimjviioom" Koninklijke Bibliotheek, Brussel. 



Afb. 3. Carte des Pays-Bas Autrichiens door Ferraris, 1778. 
Fragment betreffende Zondereigen en omgeving. 

Koninklijke Bibliotheek, Brussel. 



Afb. 4. Overzicht van de Singel te Baarle vanaf het Raadhuis van Baarle-Nassau 
(uiterst links) tot de St. Remigiuskerk van Baarle-Hertog (uiterst rechts), 
1965. 

Foto H. van Gils. 



Oppervlakte. 

De totale oppervlakte van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog heeft 
vermoedelijk nimmer grote wijziging ondergaan. Wel de verhouding 
der oppervlakte van Nassau en Hertog onderling als gevolg van wij
zigingen in het aantal enclaves en het beloop hunner grenzen. 

1650 

1666 

1671 

1843: 

sedert 
1959: 

Oppervlakte 
Baarle-Nassau 

7584 HA. 

7570 HA. 

van: 
Baarle-Hertog 

70163 D roeden 
d.i. 175 bunder, 
163 roeden.8 

210 bunder, 303 roeden 
zaai- en weiland.9 

90 bunder, 225 roeden 
land.10 

748 HA. 

748 HA. 

6) RAA, GABH 124 „Cohier oft lastboeck van allen de erven soo saey- als wey-
landen onder Baerle-Hertoghe gelegen, seer vennenght ende confus mette erven 
onder Baerle Nassauwe, waeromme verscheyde processen tusschen de voors. 
gemijnten in voorgaende tijden sijn geresen ende noch dagelijcx geschaepen sijn 
te gerijsen, eyntelijcken sijn dieselve Hertogse erven soo als volght"; het kohier 
dateert van circa 1650. 

') GABN, doos K, Allerhande papieren en documenten van Baarle-Nassau. 
Attestatie dd. 24 sept. 1666 van schepenen van Baarle-Hertog. 
10) RAA, GABH 123, Kohier van de schouwgelden en landerijen. 

(vervolg van noten 4-7 blz. 8) 

Maasbree, in 1840 met 395, in 1860 met 561 inwoners. — P. H. Witkamp, 
Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland (Tiel 1877), 75. 
*) De gegevens voor de 15e en 16e eeuw zijn ontleend aan J. Cuvelier, Les 
dénombrements de foyers, 493, 530; Oudheid en Kunst XVI (1925), 50 en Jansen, 
Turnhout I, 43, 155 noot 3; Taxandria XXI (1914), 226. 
e) W. A. Bachiene, Vaderì. Geographie IV (1791), 777. Dit cijfer gold voor 
Baarle-Nassau, Loveren, Zondereigen en Castelree. 
') Van den Broek, 248. 
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Gehuchten. 

Het dorp Baarle kent behalve de verdeling in een Hertogs en 
Nassaus gedeelte nog een indeling in gehuchten. We laten hierbij 
het verafgelegen en in dit kader niet interessante kerkdorp Ulicoten 
buiten beschouwing. Over Castelree aanstonds nader. 

Kramer onderscheidde in het eigenlijke Baarle vier dorpskernen: 
Loveren („een dorp apart"), Singel (waar het gemeentehuis staat), 
Nijhoven (met de St. Salvatorkapel) en Tommei.11 

De gehuchten zijn moeilijk te splitsen naar het Nassaus en Her
togs gedeelte, omdat in de meeste gehuchten gebied van beide dor
pen ligt. Het zijn deze:12 

Bosschoven Zondereigen 
Oordeel Eikelenbosch 
Bedaf Heesboom 
Nijhoven Reuthheining 
Reth-Gierlestraat Heesstraat en Goor 
Schaluinen Loven-Hoogbraak 
Tommei Straat 

Onder de tegenwoordige gemeente Meerle ligt het gebucht Heerle; 
dit wordt in 1349, 1699 en 1762 vermeld als te behoren tot Baarle 
(Hertog).13 

Uit de periode vóór de invoering van het kadaster bezitten we 
registers, waarin alle landerijen staan opgetekend, zgn. meetboeken 
of verpondingsregisters. Voor Hertog zijn deze minder talrijk, maar 
beter dan die van Nassau. 

Het best ingerichte meetboek van Baarle-Hertog is gebaseerd op 

") Chr. Kramer, in: Brabants Heem III, 11; Van den Broek, 259 noot 278. 
1I) RAA, GABH 123, Rekening van het collecteren van 21 contributieboeken en 
van het hoofdgeld, 1587. In dit stuk staan alle gezinnen vermeld, die in Baarle-
Hertog wonen. 
") In 1349: A. Erens, De oorkonden van het Norbertinessenkboster St. Catharimi-
dal te Breda-Oosterhout, no. 57; in 1699: zie het in noot 14 vermelde meetboek; 
in 1762: RAA, GABH 140 (bedeboek 1762). 
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de meting, die de Meerlese schepen en gezworen landmeter Jan van 

Hal in 1699 heeft verricht; het boek werd in 1701 voltooid.14 

Voor Baarle-Hertog geeft het de volgende indeling: 

a. een reeks percelen, o.a. Oosteneind (zonder hoofd). 
b. Oordeel. 
с Heerle (onder Meerle). 

d. Loveren. 

e. Kerk (ook onder a). 

f. Zondereigen op Gel. 

g. Ginhoven. 

h. Buitenbeemden. 
In hetzelfde jaar 1699 was in Baarle-Nassau een meting verricht 
door Jöhan Kempen.15 

Wat Baarle-Nassau betreft valt nog op een belangrijk gehucht te 
wijzen: Castelree. Het ligt ingesloten tussen Minderhout en Wortel 
en zou „Kasteelweg" betekenen. In kerkelijk opzicht behoort het bij 
de parochie Mindenhout, wier pastoor de tienden van Castelree 
bezat.16 Hier bestond de laatbank van Wesemaal, waarover in 
hoofdstuk lic nader zal gehandeld worden. De heer van Breda hief 
in Castelree cijns; over deze heffing ibestond rond 1423 een geschil 
met de heer van Hoogstraten.17 

Castelree wordt in 1333 reeds vermeld, in welk jaar het afzonder
lijk bede betaalde.18 In 1492 wordt het samen met Baarle aan
geslagen in een bede van ƒ 6000,—.19 De band met Baarle wordt 
nu en dan uitdrukkelijk vermeld. In 1558 heet het: „....tot Castel 

14) RAA, GABH no. 24 „Register ofte cohier van allen ende igelycke vaste goe
deren, soo huysen, saey- ende weylanden mitsgaedeis bempden, bosschen, wey 
ende hey, aerden, gehoorende... .onder Baerle-Hertoge, volgens de gedaene 
metinghe in den jaere 1699, door den gesworen landtmeter van Syne Catholycke 
Majisteits Raede tot Brussele geadmitteert, Jan van H a l l . . . . " 
") GABN, Voorl. inv. 602-603. 
»«) E. Adriaensen, in: Taxandria (Turnhout) V (1908), 207-211. 
") ARAG, Nass. Dom. I no. 334, reg. 918. 
t8) Ceratti, Rechtsbronnen no. 154. 
«·) Taxandria XXXIX (1932), 85. 
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onder Baarle".20 Zelfs was er, schijnt het, een soort dorpsbestuur. 
Men vindt: „meyeren ende laten van Castelré"21; in 1664: dorp
meesters, gezworenen en ingeseetenen22; in 1692: „schouteth ende 
gezworens....".28 

Ouderdom van het darf. 

Blijkens de vele sedert de vorige eeuw in Baarle verrichte opgra
vingen bezit dit dorp een hoge ouderdom. In 1842/3 hebben Cuy-
pers en De Grez op de Bedafse heide een Germaanse begraafplaats 
ontdekt. Op de Molenheide werd in diezelfde tijd een Frankische 
begraafplaats aangetroffen. Cuypers vond aan de Heesboom een 
koperen strijdbijl. Nog in 1936 werd op het gehucht Tommei een 
urn opgegraven. Tommei betekent vermoedelijk begraafplaats.24 

In het jaar 1950 heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek een succesvolle opgraving verricht nabij de St. Sal-
vatorkapel in het gehucht Nijhoven. Doel daarvan was gegevens te 
verzamelen omtrent de oudste aldaar gelegen begraafplaats en de 
oudste sporen van gebruik en bewoning. 

Bij dit onderzoek kwamen scherven van Pingsdorfer en Romeins 
aardewerk te voorschijn. Verder bleek uit aangetroffen paalresten 
en grondsporen dat hier reeds in de achtste eeuw een houten woud
kapelletje stond, dat dit in de tiende eeuw door een houten zaal-

г») RAH, R Baarle-Nassau 21, acte dd. 28 maart 1558. 

" ) Antwerpsch Archievenblad XXVII (1913), 405. 
I 2) ARAG, Nassause Domeinraad, Inv. Hingman 1035 fol. 190 en 191. 
2 S) GABN, voorl. inv. 404. Een kwestie over de possessie der aan de pastoor van 
Minderhout behorende tienden alhier (1672) wordt behandeld in J. Tegenbos, 
Manuale van E. H. Waltman van Dyck, pastoor te Minderhout (1605-1668), in: 
Jaarboek van Hoogstratens Oudheidkundige Kring XIX (1951), 106-177. Tussen 
Minderhout-Castelree en Wortel-Merksplas liep de grens tussen de bisdommen 
Luik en Kamerijk — zie Brabants Heem III, 9 en ARAG, Nassause Domeinraad, 
Inv. Hingman no. 1161 fol. 58. 

" ) Van den Broek, 18-19; Dagblad van Noord-Brabant 2 mei 1936, 2e blad. 

Voor een muntvondst te Baarle zie Rev. Belge de Numismatique 1922, 123. 
Stroobant vermeldt dat in 1909 een urn werd gevonden in de Donkerstraat en 
later nog een silex. Cfr. L. Sroobant, Les nécrofoies à incinération de Baerle-
Duc et Baarle-Nassau, in Taxandria (Turnhout) VI (1909), 137-144. 
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kerkje is vervangen en dat er in de elfde eeuw een drieschepige 
houten kerk is gebouwd. 

Mede naar aanleiding van deze opgraving kwam een plaatselijk 
historicus tot de volgende conclusies: 

Op Nijhoven moet een oude Christelijke bede- en begraafplaats 
hebben gelegen, stammend uit de tijd van St. Willibrord. 

De kapel moet gesticht zijn op het terrein en met behulp van een 
Frankisch edelman of van een koning (cfr. het naburige Keizers-
hoek). Deze heer was Austrasisch-Frankisch georiënteerd. 

De kapel is in gebruik geweest tot de dertiende eeuw. Later is er 
een stenen kerk gesticht. Minstens reeds in 980 heeft er een twee
voudig kerkelijk Baarle bestaan, waarvan de centra waren: de Re-
migiuskerk aan de Singel en de St. Salvatorkapel te Nijhoven.25. 

B. AANDUIDING DER ENCLAVES. 

Afpaling van de grenzen der enclaves is vóór de invoering van 
het kadaster nimmer op afdoende wijze mogelijk gebleken. Ze wa
ren te grillig gevormd en te talrijk om met grensstenen te worden 
afgebakend. Wel werd als grenspaal beschouwd de grote linde bij 
de muren van het kerkhof. Deze „wort gehouden voor de gerechte 
grootste ende aldervermaersten pael tusschen Nassauw ende Her-
toch" (ca. 1650) ,dese groóte Linde is den terminus off pael tus
schen Hertogh ende Nassauw"....„de jurisdictie van Nassauw stut 
haer selven op dees Linde en is aldaar eijndende....".26 Deze linde
boom was een neutrale plaats, die in 1652 werd uitgekozen voor 
onderhandelingen over de verdeling der armenfondsen tussen Her
tog en Nassau.27 

In een studie als deze mag een omschrijving der enclaves niet ont
breken. Op de eerste plaats moge naar de uitslaande kaart verwezen 
worden, waarmede een globaal beeld van de huidige staatkundige 
toestand te Baarle kan verkregen worden. 

") Chr. Kramer, in: Brabants Heem III, 4-20. 
ω ) Vanden Broek, 211. 
" ) t.z.p. 211-212. 
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Voor de vroegere situatie vallen er nog andere kaarten te raad

plegen. De eerste kaart van de enclaves schijnt gemaakt te zijn in 

1668. Uit een resolutie dd. 23 juni 1667 van de Raad van State 

blijkt, dat de leden van die Raad Roodenburgh en Van Vrijberghe 

de landmeter Van der Vleuten gelast hadden een kaart van Baarle 

te maken.28 Het jaar daarop werd deze voltooid, waama zij schijnt 

te zijn beland bij de thesaurier-generaal Barge.29 Ondanks grondige 

nasporingen is deze kaart ten Algemenen Rijksarchieve, alwaar het 

archief van de Raad van State berust, niet te voorschijn gekomen. 

Wel heeft het dorp Baarle-Nassau een dubbel van dit dokument 

ontvangen, waarvan in 1720 een kopie is vervaardigd door de Leidise 

landmeter B. Holswilders. De Nassause percelen waren hierop in 

geel, de Hertogse in bruin-rood of laikverf aangegeven. De Nas

sause Domeinraad machtigde 13 maart 1753 de regenten van deze 

plaats om uit de onder hen berustende „caert figuratief" extracten 

te laten maken vanwege de abt van Tongerlo inzake percelen 

„omtrent Gelse en den Geischen hoek" in verband met een proces 

tussen deze prelaat als grondheer van Ravels tegen de regenten van 

Turnhout.3 0 

Aan de te Baarle berustende kaart had men lange tijd geen aan

dacht geschonken. Zij was in vergetelheid geraakt, maar in 1905 

kwam zij te voorschijn bij de verhuizing naar het nieuwe raadhuis. 

Helaas is dit gewichtig document vernietigd bij het afbranden van 

het raadhuis tijdens de oorlogshandelingen van 1944.31 Gelukkig is 

ί β ) ARAG, Nassause Domeinraad, Inv. Hingman 1150 fol. 29. 
! ' ) t.a.p. fol. 35 „Inventaris van de papieren ende bescheiden dienende tot de 
caerte van Baerle". Het onderschrift der kaart van 1668 is opgenomen in de 
notulen van het dorpsbestuur dd. 8 december 1759 — zie GABN no. 51, reso-
lutiën 1759-1776. 
M) t.a.p. fol. 171; Affaire relative à la souveraineté sur certaines parcelles fron
talières (Belgique/Pays Bas). Contre-mémoire du gouvernement néerlandais Vol. I. 
Contre-mémoire (juin 1958), 11. Vol. II Annexes au contre-mémoire, 24; Lhiplique 
du gouvernement néerlanâais Vol. I. Duplique (mars 1959), 6; GABN, voorl. inv. 
no. 374. 

") Van den Broek, 122, 252 en noten 65 en 274. Wel heet het, dat een Baarlese 
amateur-historicus, de inmiddels overleden hoofdonderwijzer H. Joosen, er een 
kopie van heeft gemaakt. Wij hebben deze helaas niet kunnen opsporen. 
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het voor de abt van Tongerlo gekopieerde fragment bewaard geble
ven in het archief van die abdij. Dit gedeelte geeft weer de zuid
punt der gemeente Baarle-Nassau en het gehucht Zondereigen in
clusief de grens met Baarle-Nassau. Het is voorzover bekend de 
oudste kaart van Baarle, die ons is overgeleverd.3g 

Voor Castelree is er een kaart van Ricquier uit 1733, die tevens 
Minderhout omvat. Enclaves staan er niet op.3S Voor de grens tus
sen Turnhout en Baarle is van belang een kaart van Willem Antho-
nis uit 1749. Deze bevat de grenzen die Turnhout scheiden van 
Arendonk, Vosselaar, Beerse, Baade-Hertog, Weelde, Ravels, Poppel, 
Hooge Mierde en Reuzel. Het is een fraaie gekleurde kaart, die 
voor Baarle slechts de volgende 'belangrijke punten geeft3i: In het 
noord-westen een „Staende pael bij Sondereygen", een „liggende 
pael bij Geile" en een „Pael Gelschen Hoeke". 

Van minder belang is een kaart van een landgoed van de heer 
Van Alphen, met tal van omliggende landerijen, wegen, heide en 
vennen tot aan Zondereigen toe, eveneens door Anthonis (1757). 
Zij geeft slechts de grenzen van Zondereigen en de „baene van 
Turnhout op Sondereygen en Baarle-Hertogh".ss 

De oudste gedrukte kaart, die voor dit onderwerp een grote be
tekenis heeft, is wel die van generaal Ferraris, de „Carte de Cabinet 
des Pays Bas Autrichiens".3* Deze kaart, die de gehele Zuidelijke 
Nederlanden omvat, en in de jaren 1771-1778 vervaardigd is voor 
keizer Jozef II, noteert bij Baarle: „Enclave Autrichien ou dl y a 
quelques petites parties de terrein de la domination Hollandoise". 
Zij geeft de enclaves vrij duidelijk aan. Bij de percelen zijn hier en 

sl) M. H. Koyen, Inventaris van de figuratieve kaarten in het abdij-archief van 
Tongerïoo, in: Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore XX (1957), 3-45. 
») RAH, Oud archief der provincie Ρ 6114, copie dd. 1820. 
**) ARAB, Cartes et plans manuscrits 2392, schaal van 500 Antwerpse roeden. 
'*) ARAB, Le. no. 2242; de kaart is afkomstig uit het archief van de Raad van 
Brabant. 
, g) Koninklijke Bibliotheek Brussel, Kaartenkabinet. De kaart is getekend op schaal 
1:11520. Zie over deze kaart C. Koeman, Handleiding voor de studie van de topo
grafische kaarten in Nederland 1750-1850 (Groningen 1963), 53-55. 
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daar nummers geplaatst, die corresponderen met een bijbehorende 
lijst. De kaart is in het begin der negentiende eeuw in druk uitge
geven door Van der Maelen. Eén origineel 'berust te Brussel, het 
andere bij de Topografische Dienst te Delft. Daar de kaart eigenlijk 
voor militair gebruik is vervaardigd, kan men van de juistheid der 
begrenzing van de enclaves niet geheel verzekerd zijn. 

In dat opzicht is betrouwbaarder een kaart uit de jaren 1785-1789, 
die vervaardigd is ten behoeve van grenscorrecties tussen de Repu
bliek en de Oostenrijkse Nederlanden.S7 De kaart, die drie 'bladen 
omvat, geeft de gehele grens weer vanaf het gebied rond Maastricht 
tot de zuidgrens van Zeeuws-Vlaanderen. Zij was vervaardigd op last 
ener commissie, die ingesteld was ingevolge artikel 15 van het Trac-
taat van Fontainebleau. Van Oostenrijkse zijde had kolonel De Brou, 
namens de Staten-Generaal de Bredase drossaard, baron Van der 
Borch, daarin zitting. 

Deze kaart geeft de enclaves zeer exact weer. Duidelijk blijken 
daaruit de verschillen tussen de toenmalige en de huidige vorm der 
enclaves. 

Van latere kaarten zijn nog vermeldenswaard een schetstekening 
der enclaves uit ca. 1826, waarin de enclaves met geel zijn gewas
sen38 (ook hier verschillen met de tegenwoordige situatie), en de 
oudste topografische kaarten, met name blad 178, dat in 1838 is 
„verkend". Uitermate betrouwbaar is het van 1826 daterende kada
straal minuutplan, vooral de bladen 1 en 2 van sectie C, terwijl de 
Nederlandse en Belgische topografische kaarten van de jongste tijd 
niet aan dit overzicht mogen ontbreken. De Topografische Dienst te 
Delft bewaart calques van de in 1940 in 's-Gravenhage verloren 

57) ARAB, Cartes et plans manuscrits et gravés, lière série, chap. 1er. Limites et 
enclaves, no. 27A. Het eerste blad meet 301 χ 99 cm, het tweede blad 209 χ 139 
cm, het derde blad 150x420 cm. De kaart wordt hierin omschreven als een 
„magnifique carte topographique des limites des Pays-Bas autrichiens et des Pro
vinces-Unies, dans le duché de Brabant, au quartier d'Anvers en trois feuilles". 
3e) RAH, Oud archief der provincie Noord-Brabant, Ρ 6114; deze kaart is ge
reproduceerd in Affaire relative etc. Dwplique du gouvernement néerlandais, 
vol. II. Annexes à la duplique (mars 1959), annexe II. 
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gegane oorspronkelijke kaarten van Baarle, behorende bij het Trac-

taat van Maastricht (1843), dat de grenzen tussen Nederland en 

België nauwkeurig regelde.3e 

Een kaart, in opdracht van rector Van den Broek vervaardigd 

(afm. 74 χ 102 cm) is niet meer terug te vinden. 4 0 

Met behulp van het bewaard gebleven cartografisch materiaal zal 

de vroegere en huidige ligging der enclaves gemakkelijker zijn terug 

te vinden. Met inbegrip van de dorpskom Nassau-Hertog kan men 

25 enclaves onderscheiden. Daarenboven is er een aantal Neder

landse percelen, dat geheel of grotendeels is omsloten door Belgisch 

gebied. Hier volgt de opsomming4 0 a: 

A. Belgische enclaves. 

1. Ten westen van Baarlebrug (tussen Castelree en Ulicoten) — 

groot perceel. 

2. Dito-kleiner perceel. 

3. Vosterschoor (aan het Merkske). 

4. Raykensschoor (bij het Merkske). 

5. Verbinding tussen Nederlands gebied en „De Blokken". 

6. Langs de weg Baarle - Turnhout ter weerszijden van de spoor

lijn (de enclave bij het Molenrietven) Deze enclave ter grootte 

"O In België bestaan de oorspronkelijke kaarten i\og wèl; één blad ervan is als 
bijlage opgenomen in: C. I. ]. Mémoires. Affaire relative à la souveraineté sur 
certaines parcelles frontalières (BelgiquelPays-Bas). 
40) J. P. H. van den Broek, Rondom mijn Ъоек, in: Baarle's Nieuws- en Adver

tentieblad jrg. 42 no. 49 - 6 dec. 1947. 
4 0 a) Deze opsomming bedoelt slechts de complexen bij benadering weer te geven. 
Zij kan alleen een globale indruk geven van de omvang en ligging der enclaves. 
Voor een volledig overzicht der nationaliteit van alle kadastrale percelen zij ver
wezen naar het „Proces-verbaal van erkenning der Juiste Grenzen, tusschen de 
Gemeenten Baarle-Nassau Provincie Noord Braband & Baerle Hertog Provincie 
Antwerpen" dd. 29 november 1836/22 maart 1841. Het is o.a. gedrukt in Affaire 

relative.... Contre-mémoire du gouvernement néerlandais. Vol. II. Annexes au 
Contre-mémoire, 6-21. Hieruit blijkt, dat voor sommige percelen de nationaliteit 
niet definitief is vastgesteld. 
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КОМ VAN BAARLE - HERTOÔ / BAARLE - NASSAU 

7 gearceerde gedeelten zijn 
grondgebied 
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Straten te Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. 

A Hoogbraak 

В Ghaamse weg 

С Leliestraat 

D Generaal Maczekstraat 

E Alphenseweg 

F Engelsestraat 

G Oosteneind 

H Oordeelsestraat 

J Klokkenstraat 

К Kapelstraat 

L Molenstraat 

M Molenbaan 

N Kerkstraat 

O (Pastoor) de Katerstraat 

Ρ Nonnenkuil 

Q Singel 

R Désiré Geeraertsstraat 

S Roosakkerstraat 

Τ Nieuwstraat 

U Stationsstraat 

V Akkerstraat 

W Burg. van Gilsestraat 

Gebouwen. 

I Kerk Baarle-Hertog 

II Raadihuis Baarle-Hertog 

III Kerk Baarle-Nassau 

IV Raadhuis Baarle-Nassau 
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van 14 ha is in 1959 bij uitspraak van het Internationaal Ge
rechtshof verklaard Belgisch te zijn.41 

7. De enclave van Gorpeind. 
8. De grote enclave gevormd door de dorpskom met uitsteeksels. 
9. Enclave tussen Visweg en Reth. 

10. Enclaves ter weerszijden van de Visweg nabij Nijhoven. 
11. Enclave ten westen van 10 en vrijwel vast verbonden met de 

kom-enclave. 
12. Enclave van het Couseel, gelegen tussen Oordeel en Nijhoven. 
13. Grote enclave van Oordeel. 
14. Enclave ten westen van de Alphenseweg nabij gemeentegrens 

met Alphen. Volgens traditie zou hier tijdens de reformatie ge
durende enkele jaren de schuurkerk („veldkluis") van het dorp 
Alphen hebben gestaan.41a 

15. Enclave aan Alphenseweg ten noorden van Oordeel. 
16. Enclave ten noorden van de oostelijke uitlopers der grote enclave 

van Oordeel. (13). 
17. Enclave oostelijk van de spoorlijn ten noorden van de dorpskom. 
18. Enclave ten noorden van de Generaal Maczeklaan tussen spoor

lijn en enclave 13. 
19. Enclave gelegen ten noord-oosten van 17. 
20. Enclave langs de noordzijde van de Leliestraat. 
21. Enclave ten noord-oosten van de Chaamseweg. 
22. Enclave ten westen van de Chaamseweg en ten z.o. gelegen aan 

de Nonnenkuil. 
23. Enclave ten zuiden der Katerstraat, even ten oosten van de Ak

kerstraat (Hierop staat voor de helft het huis „De Zwaan"). 

4I) Affaire relative à la souveraineté sur certaines parcelles frontalières. Arrêt du 
20 juin 1959: С I. J. Recweil 1959, 209. 
4 1 a ) Zie ook m.s. Geschieclenis van Alfhen door A. Erens, dl. IV hfdst. 7 p. 1, 
alwaar gezegd wordt, dat dienst werd gedaan „op een akker, meer in de buurt 
van Alphen gelegen, tegen Terover aan de Oordeelsestraat op het grondgebied van 
Baarle-Hertog". Enclave 14 ligt het dichtst bij de gemeentegrens. (Genoemd m.s. 
berust bij etn. pastoor W. Binck te Alphen). 
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24. Enclave tussen Chaamseweg en Katerstraat, aan weerszijden van 

de BuTOemeester Van Gilsestraat. 

25. Enclave tussen Oordeelsestraat en Kapelstraat. 

B. NederZawiise percelen rondom of nagenoeg rondom gelegen in 

Belgische enclaves. 

a. Tussen Chaamseweg en enclave 24. 

b. Ten z.o. van de baan naar Eikelenbosch - Zondereigen en door

lopend over de weg in n.o. richting naar Katerstraat. 

с Grotendeels ten oosten en voor een klein deel ten westen van de 

spoorlijn; ten z.w. begrensd door de Briemerloop en noordwaarts 

doorlopend over de Katerstraat tot en met Stationsemplacement 

enerzijds en tot Schoolstraat anderzijds. 

d. Langs Zandweg lopend in zuidelijke richting naar Visweg. 

e. Even ten zuiden van d. 

f. Ten oosten van de Turnhoutseweg en ten zuiden grenzend aan 

de straat tussen Rethsestraat en spoorlijn (in dit perceel weer een 

Belgische enclave!). 

g. Ten zuiden van Rethsestraat, ten oosten grenzend aan Gierle-

straat. 

h. Ten westen van de Oordeelsestraat, even ten westen van de 

Visweg. 

j . Op Oosteneind ten noorden van de Kapelstraat en ten westen 

van de laan. 

k. Ten westen van de Molenstraat, even ten westen van de vroe

gere Korenmolen van Loots. (Molenstraat no. 2 t/m 20). 

1. Aan de Molenstraat bij kilometerpaal 16. 

C. Nedeñandse enclaves in België. 

m. „De Blokken" in het zuiden der gemeente, nabij Weelde-statie 

en ten Z.O. van Geile. Dit perceel is wel door een „landtong" met 

Nederland verbonden. 

n. Perceel gelegen in Zondereigen ten n.w. van Ginhoven. 
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Opmerkelijk is de grillige vorm van vele enclaves. De hoofd
enclave (8) met name heeft vele open plekken. Vrijwel nergens 
vormen de Belgische percelen een aaneengesloten gebied. De tegen
woordige vorm is 'het resultaat van een eeuwenlang proces van sa
menvoeging en splitsing van percelen en wijziging hunner grenzen. 
Door dit proces is 'het in vele gevallen onmogelijk na te gaan, welke 
enclaves authentiek zijn en in hoeverre zij dat zijn. 

Reeds in de zeventiende eeuw 'bestond er twijfel over de juris
dictie van bepaalde percelen. Zo berust in het Nassause gemeente
archief een midden zeventiende-eeuwse lijst getiteld: „Hierinne sijn 
de paerseelen van erven, die de gemijnten van Baarle-Nassou ende 
Hartogh verscihillen om hébben ende questieus sijn ende oock ver-
scheijden paerseelen, die bij proviesie sijn gescheijden gelyck ac(h)ter 
te sien is".42 Van belang schijnen te zijn: „den ganssepoel, geeft den 
gans sijns aen dten Heer van Breda; een dries in de Hoobraeck; den 
dries van den prelaet van Tongerloo in de Hoobraeck; een akker te 
Boschoven naast de Postweg; akker naast het Peertskerkhof; den 
Molenbergh; den Berckacker aen het Laer; akker in de Oordeelse 
akker; akker op de Schuttershoef; den Briemer geeft sijns aan den 
Heer en Baron van Breda en staet in den jare 1650 in de borge
mesters gefout onder den Hertogh...." 

Over 42 percelen bestond nog meningsversdhil tussen beide dor
pen; 46 waren voorlopig toebedeeld aan Baarle-Hertog. 

Een lijst van circa 1656 noemt nog een aantal percelen, die aan 
Baarle-Hertog zijn toegewezen; deze lagen niet alleen in de dorps-
kom.43 Zo staat er de helft van een beemd in de Vloet, een akker 
in de Boschovense akker, een dries te Nijhoven, een beemd in de 
Weerdonck. Onverdeeld bleven de ¡beemden Mosdonck, aen 't 
Cruys, Cleynsteert, den Kivit, Corstendoncx beemde achter Gin-

«) GABN, voorl. inv. no. 399. 

^) Alsvoor, voorl. inv. no. 400. Bundel processtukken no. 5 „Extract uijt seecker 
memoriael, berustende ter secretarije van Baerle Nassau, van de erven soo ende 
gelyck die Ъу gelycke schepenen ende oommersetteren van beyde de bancken by 
provisie ende tot naerder bewys syn gescheyden ende toegeeygent aen die van 
Baerle Hertogh". 

22 



hoven. De meetstaten van de landmeter Johan Kempen, die in de 

jaren 1699-1700 Baarle-Nassau opmat, spreken voorts van: „dése 

naervolgende perseien sijn ongemeeten gebleven om redene dat sij 

ten deelen onder den Hertoge en ten delen onder Nassau (liggen).44 

Duidelijke voorbeelden van „gemengde" enclaves zijn een boer

derij op Oordeel, door Comclis Kniknie in 1787 getransporteerd aan 

Andries Janssen; van een der bijbehorende akkers was 100 roeden 

Hertogs en 450 roeden Nassaus.45 Soms staat zelfs een huis deels op 

Nederlands, deels op Belgisch gebied; zo in 1832 op de Nederlandse 

enclave 1 (sectie С 82). Het meest frappante voorbeeld van een huis 

met — zo zou men het kunnen noemen — dubbele nationaliteit is de 

vroegere herberg „De Zwaan" op Loveren. Reeds in de 16e eeuw 

was deze situatie aanwezig.4e De westelijke helft van het huis met 

de schuur is Nederlands (C no. 4); de oostelijke helft Belgisch 

(Cno. 5). 4 7 

* * * 

Wie bovenstaande beschrijving gevolgd heeft zal tot de conclusie 

komen dat het gebied van Baarle-Hertog uit her en der verspreide 

stukjes grond bestond. Bijgevolg kon ook het territoir van Baarle-

Nassau niet aaneensluiten. Baarle-Hertog was een conglomeraat van 

brokstukken. Baarle-Nassau was een met hiaten overdekt gebied. 

Toch vormden beiden een afzonderlijke heerlijkheid. 

Dat een dergelijke situatie op vele plaatsen voorkwam is hierboven 

reeds gebleken. We worden geneigd dit alles als een normale oon-

" ) GABN, voorl. inv. no. 603. 
«) RAA, GABH, no. 34. 
») GAB, R Breda 786 fol. 45 en 67; Van den Broek, 126. In 1558 werd een acte 
van deling der nalatenschap van Adriaene Anthoenis Bastiaen weduwe, waartoe 
o.a. deze herberg behoorde, alleen voor schepenen van Nassau gepasseerd; zie 
RAH, R Baarle Nassau 123, achterin (24 jan. 1558). In 1763 vond publieke 
verkoop van de herberg alleen plaats t.o.v. notarissen te Turnhout, wat voor de 
magistraat van Baarle-Nassau reden was om te rekestreren aan de Domeinraad -
GABN, resolutieboek 1759-1776, verg. dd. 18 juni 1763. Het transport vond 
niettemin 30 aug. 1763 te Hertog plaats (RAA, GABH no. 32). Een huurcontract 
dd. 2 febr. 1759 berust in het Familiearchief Van Gilse te Vught, map II. 
4 ' ) GABN, voorl. inv. no. 998, archief kadaster, OAT sectie С en minuutplan 
sectie C, Ie blad. 
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stellatie te aanvaarden bij de lezing der woorden van Voet: „We 
moeten ons de heerlijkheid, niet noodzakelijkerwijze voorstellen als 
een aaneengesloten gebied, bij voorkeur samenvallend met een dorp, 
noch het heerlijk gezag beschouwen als een nauwkeurig omschreven 
geheel van wèl-afgebakende rechten. Integendeel, verbrokkeling en 
versnippering waren regel".48 

§ b. Proeve ter verklaring van het ontstaan der enclaves. 

Grondeigendom te Baarle tot het einde der 12e eeuw. 

Voor een verklaring van het ontstaan der Baarlese enclaves dienen 
we ons nu bezig te gaan houden met een beschouwing over het 
grondbezit in dit dorp rond 1200. Dit was toen in handen van de 
hertog van Brabant, de abdij van Thom en de abdij van Park bij 
Leuven. In welke landstreek lag Baarle in de vroegere middel
eeuwen? Hoe was het in Baarle vóór het einde der twaalfde eeuw 
gesteld met de grondeigendom? 

Baarle lag in de elfde eeuw nog in het markgraafschap Antwer
pen, dat in 1010, toen bisschop Ansfried van Utrecht stierf, toebe
hoorde aan het huis van Godfried van Verdun, hertog van Neder-
Lotharingen. Deze marchio omvatte Rien en een deel van Taxan-
drië49. Een eeuw later, in 1106, zou het gaan behoren tot het bezit 
der graven van Leuven en opgenomen worden in het hertogdom 
Brabant, over welks buitengewone groei Ganshof zegt: „Cette extra
ordinaire croissance d'une petite principauté territoriale en formation 
s'explique, tout d'abord, par l'octroi au comte de Louvain, Gode-
froid I, de la dignité ducale en Basse Lotharingie, par le roi d'Alle-

№) Alg. Geschiedenis der Nederhnden II (Utrecht 1950), 455. Ons citaat heeft 
voor een deel betrekking op verticale versnippering. Een idee van de verspreide 
ligging van grondgebied in het graafschap Namen geeft de „Essai de carte poli
tique du Comté de Namur" in het werk van L. Génicot, l'Economie Turale 
Namuroise I. 

**) J. Dhondt, Proloog van de Brabantse Geschiedenis 31; J. Baerten, Les Ansfrid 
au Xe siècle, in Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis XXXIX (1961), 
1144-1158; dezelfde. De Ansfrieds en de Balderiks in: Limburg (Maaseik) XLIII 
(1964), 211-221. 
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Afb. 6. Zuidüostzijde van de Singel te Baarle, 1965. Het café met winkel op de 
voorgrond en het achterwaarts gelegen winkelpand liggen (volgens het 
Nederlands Kadaster) onder Baarle-Hertog. Hotel „De Engel" ca . (links) 
staan op het gebied van Baarle-Nassau. 

Folo B. van Gils. 
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Afb. 7. Kaart van De Brou/Van der Borch, gemaakt in verband met de voor

gestelde grensregeling van 1789. Fragment betreffende de kom van 

Baarle met omgeving. Links onderaan een deel der voorgestelde grenslijn. 

Algemeen Rijksarchief, Brussel. 
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Afb. 8. Kaart van De Brou/Van der Borch, 1789. Fragment betreffende gedeelten 

van Zondereigen en Castelree. Rechts bovenaan een deel der voorgestelde 

grenslijn. Algemeen Rijksarchiel, Brussel. 



Afb. 9. Kopie der kaart van 1668, gemaakt op last van de Raad van State. 

Fragment betreffende de zuidpunt van Baarle met Zondereigen. 

Transcriptie van het opschrift aan de rechterzijde: 

Ick ondergeschreven, by haere Eedle Mog: de beeren Raaden van Brabant in 

's Hage geadmitteert ende gesworen landtmeter binnen Tilborgh residerende 

verklaere by ende mits desen ten versoecke van den Eerw. Heere С. van Eyxsel 

archyvist der Abdye van Tongerloo, my getransporteert te hebben op den 26 Meert 

deses jaers 1753 naer Baerle Nassauw ende op den dorpshuyse aldaer ter presentie 

van s:hout ende schepenen op den 26e ende 27e van dito Meert fideelyck genomen 

te hebben dit tegenwoordigh extract uyt eene caerte figuratiff aldaer ten dorps

huyse voornt. berustende ende gemaeckt volgens notitie daerop uytgedruckt a° 1668 

door A. van der Vleuten gesw. landtmeter gecopieert door B. Holswilder ende 

door denselven geauthentiseert a° 1720. In oirconde etc. Actum Baerle Nassauw 

desen 27en Meert anno 1700 drij ende vyftigh. 

w.g. Verhoeven 

1753. 

Archief der Abdij Tangirlo. Foto Stadsarchief, Antwerpen. 



magne Henri V en 1106. Cette promotion entraînait la réunion au 

Brabant du vaste territoire que constituait la „marche" impériale 

d'Anvers, dont le duc de LoBhier était le chef. Aux territoires que 

gouvernaient les comtes de Louvain, s'ajoutait ainsi toute l'ancienne 

Taxandrie, dans le nord de laquelle ils possédaient, d'ailleurs, déjà 

sous Henri III (1079-1095), le domaine d'Orten ou allait, en 1196, 

être fondée Bois-le-Duc.50 

Hadden de graven van Leuven reeds vóór 1106 rechten in Baar

ie? Bij gebrek aan oorkondenmateriaal valt hierop geen positief ant

woord te geven. Maar wij mogen — gezien de latere ontwikkeling — 

wel aannemen, dat zij hier vanaf het begin der twaalfde eeuw in 

een of ander opzicht zeggenschap uitoefenden. Hun invloed kan 

ook gelopen hebben via het geslacht van Breda-Schoten, dat aan de 

Leuvense graven verwant moet geweest zijn.51 

Op het eind der twaalfde eeuw blijken de hertogen er in ieder 

geval in het bezit te zijn van ministerialen en voogdmannen. Zulks 

was niet alleen het geval te Baarie, maar ook in andere plaatsen van 

het land van Breda: Zundert, Princenhage, Sprundel, Roosendaal 

en Borgvliet. Tot de belangrijkste ministerialen behoorde de in 1212 

vermelde Arnold van Gageldonk, die mogelijk een zoon was van de 

in 1157 voorkomende Amulph de Brabander.52 Namen van herto

gelijke dienstlieden te Baarie zijn ons helaas voor deze periode niet 

overgeleverd. 

Behalve de hertog van Brabant had de Abdij van Thorn in de 

middeleeuwen hier reeds belangrijke rechten. Bekend is de oor

konde van 1 juni 992 waarin „Hilzondis, comitdssa terrae de Strijen" 

in haar allodium Thorn een kerk opricht en deze begiftigt met enige 

goederen, w.o. de kerk van Strijen, Geertruidenberg, het dorp Gilze 

met aanhorigheden en de „villa Baerle cum altari in honore S. Con-

60) F. L. Ganshof, Coup d'oeil sur l'évolution territoriale, in: Mémoires de la 
Société Royale d'Archéologie de Bruxelles 38, 83-96. 
s l) F. F. X. Cerutti, in Gesch. van Breda, 29; vgl. voor een nieuwe opvatting over 
de geschiedenis der oudste heren van Breda: P. C. Boeren, De eerste dynastie van 

Breda (ca 1100-1281), in: Jaarboek Oranjeboom XVII (1964), 1-29. Boeren's hoek 
De beren van Breda en Schoten ca. 1100-1281 (Leiden 1965) verscheen eerst na 
het ter perse gaan van mijn studie. 
52) H. Hardenberg, in Van Heidorp tot Industriestad, 63 e.v. 
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fessoris Remigai a me oonstructo." 5 S De oorkonde, die voor het eerst 

in 1623 door Miraeus gepubliceerd werd, komt niet voor in de beide 

oude cartularia van Thom. 

Volgens Dhondt is zij naar de vorm volledig vals. Naar de in

houd is zij ten dele een bruikbare bron voor de kennis van feiten 

uit de tiende eeuw. Het stuk is zeker pas eeuwen later opgesteld. 

Een graafschap of gouw Strijen zou nooit hebben bestaan. Het is 

dan ook ondenkbaar dat in een tiende-eeuwse oorkonde de term 

„comitissa de Strijen" kan voorkomen. Dezelfde auteur meent, dat 

graaf Ansfried de jonge de abdij gesticht heeft en dat zijn dochter 

Benedicta daarvan abdis werd.S4 

Ten aanzien van de vorm merkt Blok nog op, dat niet vermeld is 

het gebruikelijke „anno incamationis domini" en dat de indictie niet 

IV maar V moet heten. De aanduiding „comitissa terrae de Strijen" 

zou pas in de dertiende eeuw ontstaan zijn. De stichting door Ans

fried zou hebben plaats gevonden kort na zijn terugkeer van de veld

tocht met keizer Otto I naar Rome.5S 

Het is opvallend, dat vele bezittingen der abdij van Thorn ge

legen zijn in het gebied, waarover Ansfried heeft geheerst; de onder

stelling ligt dan ook voor de hand dat vele van hem of zijn voorzaten 

afkomstig zijn. Niet alles heeft hij echter aan deze instelling ge

schonken. Zo heeft hij tussen 995 en 1010 de kerk van St. Maria 

en St. Maarten te Utrecht begiftigd met een landgoed in het graaf

schap Rien, dat zich uitstrekte over de plaatsen Westerlo, Olen, 

Bouwel, Westmeerbeek, Hombeek en Deume.5 6 

5S) Jos. Habets, De archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij Thorn I, 

no. 3; regest met vermelding van andere uitgaven bij Cerutti, Rechtbronnen, no. 2. 

De publicatie bij Α. Miraeus in diens Opera diplomatica I, 146. 
M ) Dhondt, a.w., 9 en 40 noot 102; vgl A. G. Kleijn, Gesch. v. h. land... van 

Breda, 46; zie ook RBPH XXXIX (1961), 1146. 
55) P. J. Blok, De Stichtingsbrief van Thorn, in Ned. Archïevenblad I, 29 e.V., 
die er ook op wijst dat de eigenlijke naam van Hilsondis Hereswit was. Zie 

ook A. J. C. Kremer, Twee valsche oorkonden, in Tijdschrift voor Noord-

Brabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde III (1885/1886), 144; 147-148 en 
P. van der Schelling, Hollands Tiend-Regt II, Bijlaagen en bewyzen (Rotterdam 
1727), 6-8. 
se) Muller en Bonman, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht I, no. 143. 
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Een nadere beschouwing over Thorn's bezit te Baarle volgt in 
het derde hoofdstuk van deze studie. Wel moge hier nog gewezen 
worden op de dertiende-eeuwse oorkonden, die over haar bezit te 
Baarle handelen. Abdis en kapittel beloven in 1231 aan hertog Hen
drik van Brabant, die zij hun voogd noemen, dat zij hun goederen 
in Baarle, Gilze en nabij Breda aan niemand zullen verpanden zonder 
voorkennis des hertogs.57 Van de „appenditia" der curia van Baarle 
is sprake in 12345e, terwijl de abdis in 1243 een rente groot 5 mar
ken Keuls aan heer Godfried van Breda verkoopt, welke rente ging 
uit haar hoeve (cMrtisJ en onderdanen {mansionarii) te Baarle en 
te Gilze.5e De abdis draagt in het jaar 1261 het patronaatsrecht der 
Baarlese parochie over aan het kapittel60, terwijl zij in 1262 zelfs de 
kerk van Baarle incorporeert bij de abdij.61. Het jaar 1270 bracht 
de toewijzing „in perpetuum" aan de investitus van Baarle van 
„minuta de Barle et de Mirle (=Meerle), oblationes altarium cum 
censu capitali et etiam terra dotalis pertinens ad dictam ecclesiam 
de Barle que terra estimatur ad quinqué bonaria vel circiter".e2 

Uit deze oorkonden kan men reeds het een en ander omtrent 
Thorn's positie in de dertiende eeuw afleiden. De tijd die aan deze 
periode voorafgaat, is meestal stabiel en conservatief. Het lijkt daar
om niet lichtvaardig te onderstellen dat Thorn's rechten ook in 
vroeger eeuwen gelijk waren in aard en aantal. 

De abdij had dus voor haar Baarlese goederen een advocaat: de 
hertog van Brabant. Haar behoorde te Baarle een curtis met man
sionarii en de hoofdcijns.63 In 1243 is zij in geldnood en de heer 
van Breda is haar geldschieter. Ook bezat zij daar de curia, het 
S7) Habets, a.w. no. 11. 
5β) Habets, a.w. no. 13. 
5») Habets, a.w. no. 19. 
β 0) Habets, a.w. no. 26. Zie ook p. 174 hierna. 
e l ) Habets, a.w. no. 28. Zie voor de incorporatie der kerk van Gilze Cerutti, 

Rechtsbronnen no. 35. 

•г) Habets, a.w. no. 47. 
6 3) De hoofdcijns of censMS capitis was verschuldigd door vrijen, die zich aan een 
klooster onderwierpen. De plicht tot betaling rustte op de persoon, omdat betrok
kenen meestal niet in het bezit van grond waren. Zie W. Bezemer, Bijdrage tot de 

kennis van het oude cijns- en grondrenterecht in Brabant, 17. 
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patronaatsrecht, de kleine tienden, de „oblationes altarium" en de 
„terra dotaJis" der kerk. 

Niet nauwkeurig valt aan te geven, waar de curtís en de terra 
dotalis lagen en over welke gebieden de decimae in de dertiende eeuw 
geheven werden. In het derde hoofdstuk zullen we zien dat dit bij 
benadering mogelijk is in de zeventiende en achttiende eeuw, voor 
welke periode wij wel cijns- en leenboeken en acten van tiendver-
pachting bezitten. Maar ook dan is nog niet altijd vast te stellen 
of de cijnsplichtige en leenroerige gronden alleen lagen in hertoge
lijke percelen of alleen in Nassaus gebied. 

Dat de hertog van Brabant niet steeds de advocaat der abdij was, 
blijkt uit het stadsrecht van Geertruidenberg van 1213, waarin als 
getuige o.a. optreden een „God(efriidus) advocatus de Barle" en een 
Johannes de Gilsen". Korteweg meent, dat in deze personen de 
heren van die dorpen gezien moeten worden, tevens advocatí der 
abdij met betrekking tot hun bezittingen aldaar.e4 Baarle had toen 
geen eigen heer maar het behoorde al onder het land van Breda. Als 
men weet dat in 1213 Godfried van Schoten heer van Breda was, is 
het niet lichtvaardig te 'gissen dat hij het is die in het Geertruiden-
bergs handvest bedoeld wordt. 

Het is naar onze mening waarschijnlijk, dat in de voogdijverhou-
ding tussen Thom en de hertog te Baarle de oorsprong ligt van de 
thans nog bestaande territoriale divergentie te Baarle. Het is nl. 
zeer aannemelijk dat de rechten van Thorn te Baarle ouder zijn dan 
die van de Brabantse hertog. Thom zou in de aanvang alle gronden 
te Baarle hebben kunnen bezitten. Later werd de hertog van Bra
bant haar voogd. Men kan de hypothese aannemen dat deze, toen 
hij voogd der abdij was geworden, gronden uit dit complex aan 
anderen in leen of gebruik heeft gegeven of zichzelf als heer over 
dit gebied heeft opgeworpen. Als dit zo is, zou het een eerste ver
klaring vormen van het feit dat de thans nog bestaande „hertogse" 

e4) K. N . Kortevveg, Het stadrecht van Geertruidenberg, in Verslagen en Mede-
deelingen der Vereeniging OVR X (1947), 48 en 50. 
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endaives 20 verspreid liggen in de dorpskom en buitenaf in de klei-
gronden langs de Mark. Hier zou zich dan het verschijnsel hebben 
voorgedaan, dat Génicot signaleert voor het graafschap Namen: 
„....trop d'avoués s'avérèrent en effet plus soucieux d'accroître les 
profits de leur charge que d'en remplir les devoirs. Si parfois ils 
faisaient lâcher prise aux détrousseurs des domaines, confiés a leur 
garde, plus régulièrement ils tentaient eux-mêmes de s'emparer de 
l'ensemble de celui-ci et de se muer de défenseurs en seigneurs plus 
ou moins absolus. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que du 
Xe au Xlle siècle, les laïcs se soient souvent approprié injustement 
des biens ecclésiastiques à titre temporaire ou défini".e5 

Een andere mogelijikheid zou zijn, dat de (vroegere) voogd en de 
abdij Thorn elk een deel van het domein Baarle van de keizer heb
ben gekregen. Als voorbeeld van een tweeledig keizerlijk domein is 
onlangs door Hardenberg genoemd de fiscus Doornik, die blijkens 
een diploma van Lodewijk de Vrome uit 817 bestond uit twee ge
deelten, n.l. de fiscus frofnus die geheel ter beschikking van de 
keizer was gebleven en een ander deel, dat in leen was gegeven. 
Over dit laatste bezat de vorst alleen het dominium directum. 

De vraag of zich een analoge situatie heeft voorgedaan in het in 
de tiende eeuw aan hertog Giselbert in leen gegeven kroongoed 
Maastricht ten aanzien van de Vroenbof bleek niet direct te beant
woorden. ββ 

Een ander voorbeeld van een tweeledig keizerlijk domein is het 

Ledebos op de linker Maasoever tussen Rotem en Opglabbeek. Het 

werd door de keizer verdeeld tussen het kapittel van St. Servaas en 

de graaf van Loon.e7. 
» * * 

"J L. Génicot, L'économie rurale namuroise I, 52. 
M) H. Hardenberg, De Maastrichtse Vroenhof, in: Miscellanea Trajectensia (Wer
ken Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap no. 4, 1962), 43 en het 
aldaar geciteerde artikel van H. Pirenne, Le fisc royal de Tournai, in: Méhnges 
d'histoire du moyen-âge offerts à M. Fardinand Lot (Paris 1925), 641-643. 
6T M. Gorissen, Geschiedenis van het Maashnd. Het Ledehos, ín: Het Oude Land 
van Loon XI (1956), 61-77. 
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De derde instelling, die vóór 1200 gronden of rechten te Baarle 
bezat, was de abdij van Park in Heverlee bij Leuven. Hierop heb
ben oorkonden betrekking uit de jaren 1129, 1179 en 1265. 

In de acte van 1129 somt hertog Godfried van Lotharingen de 
goederen op, die de abdij van Park bij haar stichting van verschil
lende personen Jhad ontvangen. Daaruit blijkt dat zekere Stephanus 
de Wesenbeke de abdij had begiftigd met „dimidia pars trium diur-
nalium apud Barle in Taxandria tantum allodii idem Stephanus 
possedit quod singulis annis novem solidos et sex denarios antwer-
piensis monete predicta ecclesia recipiat".68 In een uit 1179 date
rende bulla van paus Alexander III is sprake van „terram de Baria" 
als bezit der abdij.69 In het jaar 1265 blijkt de abdij in Baarle gron
den en manschappen in leen te hebben gegeven aan Jacobus, zoon 
van Joannes de Turnhout gen. van Papenbrugghe (fecit nobis ho-
magium de bonis que dictus pater ipsius antea a nobis in feodum 
tenuerat in mansionariis, possessionibus et juribus ipsorum prout sita 
sunt in villa de Baria super Campiniam).70 

Hoe kwamen de Wezembeke's, die tot de voornaamste weldoeners 
der abdij behoorden71, aan gronden in Baarle? Waren zij verwant 
aan de graven van Leuven? Hebben deze van hun macht als voogd 
ten gunste der Wezenbeke's gebruik gemaakt om hun Thomse 
gronden te Baarle in gebruik af te staan? Vragen, waarop het moei
lijk is een antwoord te vinden. 

De rechten van Park hebben zeker korter stand gehouden dan die 
van Thom. In elk geval 'bemerkt men er reeds in de oudste stukken 
der schepenbank niets meer van. 

M) J. A. Versteylen, Cartae Parcenses, in Bijdragen tot de geschiedenis, hijzonder-
lijk van het oud hertogdom Brabant XIV (1922/23), 230-232, uitgave naar het 
cartularium A der abdij; origineel in Alg. Rijksarchief Brussel, Kerkelijke archieven, 
Oorkondenverzameling der Abdij van Park no. 9384 sub 1. Zie voor een andere 
uitgave: Revue Catholique XVI (Louvain 1858), 406-407. 
β 9) Vriendelijke mededeling van wijlen de hoogeerwaarde heer J. A. Versteylen, 

prelaat der Abdij van Park in een brief dd. 15 augustus 1956. 
7°) Bijdragen tot de geschiedenis IV (1905), 28. 

" ) Aldus A. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles III, 262. 
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Vorming van het land van Breda. 

Tegen het einde der twaalfde eeuw zou de souvereiniteit over 
Baarle gesplitst worden. We moeten aannemen, dat deze tot dan 
toe bij de hertog van Brabant berustte, want in een tweetal oorkon
den van omstreeks 1198 geeft de hertog de hoge rechtsmacht over 
het deel van Baarle dat niet door hem aan dienstmannen was uit
gegeven, aan de heren van Breda-Schoten. 

Dit geslacht moet afstammen van zekere Arnulfus de Breda, die 
in 1125 vermeld wordt. Uit diens huwelijk met Beatrix van Laroche 
werden twee zonen geboren: Godefridus I en Hendrik.72 Uit het 
huwelijk van deze laatste met Christina van Breda (stammend uit 
het huis van Leuven) sproten vier zonen: Engelbert, Henricus, Ja
cobus en Godefridus II.73 Het is deze laatste, die in de oorkonden 
vermeld wordt tussen 1187 en 1216 en rond 1198 een belangrijke 
politieke transactie aangaat met de hertog van Brabant. Deze ge
beurtenis is vastgelegd in een tweetal oorkonden, de ene uitgaande 
van Godfried van Schoten, de andere van de hertog. Beide moeten 
zijn opgesteld door de kanselarij van laatstgenoemde.74 

Godfried verklaart in de eerste acte, dat hij het castellum van 
Breda met het gehele allodium, dat hij gehouden heeft en houdt 
beneden de plaats die Haga genoemd wordt, vrijelijk heeft overge
geven in de hand van hertog Hendrik, diens gade hertogin Maoh-
•tildis en hunne erfgenamen. Vervolgens dat deze laatsten hem dit 
allodium geheel en al als leen hadden toegewezen, maar behalve dat 
ook nog de hertogelijke voogdmannen. Uitgezonderd waren echter 
de hertogelijke dienstmannen in de gereohtsplaatsen (judicia), die 
arena genoemd worden. Bovendien had Godfried de hertog man
schap gedaan en de hertog had hem hulp beloofd tegen eenieder. Bij 
het opmaken der oorkonden waren behalve twee notarissen tien ge-

72) Gesch. van Breda, 26. 
") Nei. Leeuw XXXIV (1916), kol. 174 e.v. 
u) Cerutti, Rechtsbronnen no. 8 en 9; G. Smets, Henri I, Duc de Brabant 1190-
1235, 261, 262, 264. 
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tuigen aanwezig, onder wie enkele vooraanstaande edelen van het 

hertogdom: Berthout, Grimbergen en Wesemale. 

De hertog maakt in de andere acte bekend, dat Godefridus de 

Scotha erkend heeft, dat het allodium van Breda hem toebehoort en 

dat deze het gehele allodium dat gelegen is beneden de omheining, 

die Haga genoemd wordt, in 's hertogs handen heeft overgebracht 

en van deze in leen heeft terugontvangen. Maar behalve deze ook 

de vennen tot aan de Striene en de geleitol van Breda. En voorts 

nog al het recht dat de hertog in genoemd land toekomt, met uit

zondering echter van 's hertogs ministerialen en van het leen van 

zijn ministerialen en mannen. Aan Godfried's gade wordt het vrucht

gebruik beloofd. De hertog zal Godfried steeds bijstaan indien 

iemand hem of zijn erven stoort in het ¡bezit dezer goederen. Bij deze 

acte treden slechts zes getuigen op. 

Het zijn deze twee acten, die de sleutel geven voor de verklaring 

van het probleem Baarle. De gronden, die de hertog vóór 1198 aan 

zijn dienstmannen had gegeven, bleef deze als souverein behouden. 

Zij bleven rechtstreeks tot het hertogdom behoren en toen hier een 

dorp met eigen structuur was ontstaan ging men spreken van Baarle 

onder den Hertog of Baarle-Hertog. De rest van de „gemeente" 

Baarle kwam in haar geheel aan de heer van Breda en werd bij 

diens land — het land van Breda — ingelijfd. Toen de Nassau's in 

1404 heer van Breda waren geworden, ging men spreken van Baarle 

onder Nassau of kortweg Baarle-Nassau. Deze toestand is vrijwel 

onveranderd gehandhaafd tot circa 1648. Baarle-Hertog werd voor 

de hertogelijke administratie gevoegd bij het land van Turnhout. 

Zeker reeds in 1363 komt het als onderdeel van dat gebied voor. 

Baarle-Nassau was en bleef gevoegd bij het land van Breda. Hier 

— reeds in de veertiende eeuw — ligt de kiem voor de verdeling 

van het Baarlese grondgebied over twee verschillende staten. 

Tegen de betrouwbaarheid van beide acten zijn wel bedenkingen 

in te brengen. Vooreerst zijn zij niet in originali overgeleverd, ter

wijl er slechts één ouder afschrift van bestaat. Dit afschrift is op-
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Transcriptie van de aan ommezijde gereproduceerde oorkonden 

Quahier Godefndus de Scotcn castcllum de Breda cum omni allodio, quod tenuit 
infra locum, qui Haghe dtcttttr, m manu domini HLHTICI ducis ас domme d'icisse 
resignavit 

In nomine sánete et mdnidue Trimtatis 
Ego, Godefndus de Scoten, omnibus miperpetuum 

Notum esse volumus, tam p)steris quam presentibus, quod ego, G(odefndus) de 
Scoten, castellum de Breda cum omni allodio, quod tenui et teneo infra locum, qui 
llaga dicitur, libere in manu domini ducis Henrici, domine ducissc M(acluildis) ct 
eorum hercdis resignavi Ipsi vero, quia mei predecessores a suis predeexssoribus 
sic tenuerant, idem allodium totahter m feodum michi contulerunt, et preterea 
homines ad\ocacurum suarum ibidem iacenciu-n mimo quidquid ibi possidebant, 
feodis hominum suorum ministeriahbus lott judicus, que arena vocantur, exceptis 
Insuper vero liberum et absolutum prestiti hominium et ipsi certum contra quem 
libet michi promiserunt auxihum ubi de iure meo confisus ad die-η prefixum vel 

ad ludicem vocatus venire non recusarem Uxori mee, si decederem sine herede, in 

bonis meis eisdem usumtructum recognoverunt 

Ut autem hec rata et in posterum teneantur inconvulsa nostrorum appositione 

sigillorum munivunus ac confirmare curavimus 

Huic facto interfuerunt testes Galterus Bertout, Henncus de Cuch, Gerardus de 

Grimberg, Arnoldus, frater ems, Arnoldus de Diest, Willelmus de Bvrbajs, Hen 

neus de Haso, Arnoldus de Winsemala, Alardus Rapa, Gosumus de Ilvscha et 

huius cartule coniectores Gerardus, Reynerus 

Quahter Godefndus de Scotha recognovit, allodium de Breda esse Henriet ducts 

Lotharingie, quod habuit infra mdagtnem, quod Vidgenhaghen dtcttur et ab eodem 

recepii in feodum possidendum 

(bl)enncus, Dei gratia dux Lotharingie, notum esse volumus tam futuns quam 

presentibus, quod Godefndus de Scotha allodium de Breda nostrum esse recognovit 

et omne allodium, quod habet infra indaginem, quod Vulgcnhagen dicitur, in 

manus nostras resignavit et a nobis in feodo recepii preterea venne usque Strine 

et Lonductum de Breda Et insuper quidquid iuris in terra predieta habere debe 

mus, exceptis ministenahbus nostns et te κίο ministerialium et hominum nostrorum, 

ei et heredibus suis in feodo concessimus 

Si vero predictus Godefndus de Scotha absque prole decesscnt et uxor sua 

superstes fuent, usumfructum in omnibus boms suis quamdm vixent de nostra 

concessione obtinebit 

Quod si aliquis imuriam vel gravamen prefato Godefrido vel heredibus suis in 

predictis bonis inlerre voluent, consiho et auxilio semper ei assistemus 

l i t autem hec rata et inconvulsa permaneant, presentem pagmam mpressione sigilli 

nostri commumri fetimus 

Testes hums facti Henncus de Kuyc, Arnoldus dc Wcscmale, Walterus Alph , 
Alardus Rapa, Walterus Bach, Willelmus de Eekerne 

Naar Cerutti, Rechtsbronnen no 8 en 9 



genomen in een veertiende-eeuws cartukrium van het hertogdom 
Brabant. 

Vervolgens bezit die van de heer van Breda wèl, die welke van 
de hertog uitgaat géén invocatio en zijn er ten aanzien van de in-
titulatio afwijkingen met andere oorkonden van dezelfde personen. 
Ten derde dragen geen van beiden een datering. 

Wat het eerste punt betreft: dit hoeft voor de echtheid geen be
zwaar op te leveren. De acten zijn opgenomen in een der registers 
van de Brabantse rekenkamer, temidden van allerlei andere oorkon
den, aan wier geloofwaardigheid niet wordt getwijfeld. Omtrent de 
invocatio en intitulatio valt het volgende op te merken. 

Als in 1187 Henricus de Scoten met vrouw en zonen het land 
Krabbendijk aan de kerk van Ter Does schenkt, begint hij zijn oor
konde- met: „In nomine Patris et filii et spiritus sancti",75 terwijl de 
oorkonde, waarover het hier gaat, aanvangt met „In nomine sancti 
et individue Trinitatis. Ego, Godefridus de Scoten, omnibus imper-
petuum...." Dezelfde oorkonder begint een acte van 1203 echter met 
de woorden: „In nomine patris et filii et spiritus sancti, Amen. Go
defridus de Scoten universis fidelibus in perpetuum...."7e Deze ver
schillen kunnen gemakkelijk verklaard worden indien de oorkonden 
door verschillende klerken zijn opgesteld. De heren van Breda-
Schoten hadden in die tijd zeker nog geen eigen kanselarij; zij lieten 
hun acta door een ander opstellen. In de hier genoemde gevallen zal 
dit door een notaris van de hertog of door een monnik der abdij 
gebeurd zijn. 

Enigszins bedenkelijk zou kunnen zijn dat de hertog in de boven 
bedoelde oorkonde een invocatio en een uitvoerige intitulatio achter
wege laat, terwijl 'het toch gewoonte is deze wel voor aan een oor
konde te plaatsen, zoals uit het volgende ovemoht moge blijken: 

1196. Bevestiging ener schenking door Daniël de Craynem aan 
de abdij van Affligem: „In nomine patris et filii et spiritus sancti. 

75) L. Ph. C. van den Bergh, Oorkondenboék van Holland en Zeeland I no. 65. 
7β) Alsvoor no. 194. 
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Ego Henricus dei gratia düx Lotharingie. Universis Christi fidelibus 
tam modemis quam post hec futuris notum facio etc".77 

1197. Schenking aan de priorij van Vorst: „In nomine sánete et 
individue Trinitatis. Henricus dei gratia dux et marchyo Lotharin
gie: omnibus fidelibus in perpetuum...."78 

1198: Bevestiging der abdij van Affligem in het bezit van al haar 
goederen en privilegiën: „Henricus Dei gratia dux Lotharingie, uni
versis Christi fidelibus,tain futuris quam modemis in perpetuum..."79 

1200. Schenking van twee mansi in het bos van Ascherholt aan 
de abdij van Affligem: „In nomine Patris et fßii et spiritus sancii. 
Ego Henricus Dei gratia Dux Lotharingie notum facio tam posteris 
quam modemis quod...."80 

Ook deze verschillen in een vijftal hertogelijke oorkonden be
hoeven omtrent de echtheid der onderhavige acte geen gegronde 
twijfel te doen ontstaan. Ook de hertog bezat nog geen eigen kan
selarij. In sommige gevallen zullen niet de hertogelijke notarli de 
oorkonde hebben opgesteld, maar de klerk der begiftigde abdij. Het 
feit dat de beide onderhavige oorkonden niet gedateerd zijn, lijkt op 
het eerste gezicht vreemd. Maar kennisname van andere oorkonden 
uit dit tijdvak leert, dat wel vaker de datum weggelaten wordt. Dit 
is b.v. het geval bij oorkonden der graven van Vlaanderen 81 en der 
bisschoppen van Luik.82 Verder vaardigen zowel de hertog van Bra
bant als de heer van Schoten vaak oorkonden uit, die wèl van een 
jaartal, maar niet van maand en dag voorzien zijn. Ziehier enkele 
voorbeelden van diverse autoriteiten: 

1157. Bisschop Hendrik van Luik verklaart dat Arnulphus ge-

") E. de Mameffe, Cartulaire de l'abhaye d'Afflighem, no. 223. 
'β) Alsvoot no. 227. 
'») Alsvoor no. 228. 
»o) Alsvoor no. 232. 
n) Voorbeelden bij F. Vercauteren, Actes des comtes ¿le Flandre, nos. 23, 76, 77, 
89, 90, 122, 123. 
^) Voorbeelden bij E. Poncelet, Actes des jninces-évêques de Liège, Hugues de 
Pierrepont 1200-1229, no. 128, 170, 194. 
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naamd de Brabander een hof te Nispen aan de abdij Tongerlo heeft 
geschonken.83 

1175. Lodewijk abt van Echtemach, oorkondt, dat hij de kerk 
van Alphen heeft gegeven aan de abt van Tongerlo.84 

1180. Hendrik van Schoten oorkondt, dat hij de kloosterlingen 
der abdij Ter Does heeft vrijgesteld van tolgeld.e5 

ca. 1203. Godfried van Schoten oorkondt dat hij de kloosterlingen 
van de abdij Duins onder zijn bescherming heeft genomen.8e 

1204. Godfried II oorkondt dat hij aan de abdij van Tongerlo 
zijn eigen goed te Alphen heeft geschonken.87 

1212. Hertog Hendrik van Brabant oorkondt, dat Winricus van 
Alphen afstand heeft gedaan van aanspraken op de kleine kerk-
tienden van Alphen.88 

1215. Hertog Hendrik I doet uitspraak omtrent grond behorend 
tot de kerkgoederen van Alphen.8e 

Ook dit gebrek behoeft aan de authenticiteit der acte geen afbreuk 
te doen. Helaas staat ons te weinig vergelijkingsmateriaal voor deze 
periode ten dienste om een afdoende verklaring voor het ontbreken 
der datering te kunnen vinden. 

Zouden bovenstaande eigenaardigheden grond kunnen opleveren 
om aan de echtheid der twee oorkonden te twijfelen, de namen der 
getuigen geven weer reden om in hun authenticiteit te geloven. 

Van de tien getuigen, die in Godfried's oorkonde optreden, ko
men er zes voor in de periode tussen 1180-1215. Het zijn Gerardus 
de Grimbergen, vermeld in 1179, 1196 en 1218, Arnoldus de Grim
bergen, vernield in 1911, 1198, Amoldüs die Diest, vermeld in 1188, 

ю) Cemtti, Rechtsbronnen no. 3. 
M ) Akvoor no. 5. 
β 5) Alsvoot no. 7. 
M ) Alsvoor no. 11. 
8 7) Alsvoor no. 12. 
β β) Alsvoor no. 14. 

*·) Alsvoor no. 16. 
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Wilhelmus de Bierbais, vermeld 1164-1195, Amoldus de Winsema-
la, vermeld 1183-1200, en Alaidus Rapa, vermeld 1159-1216.eo 

Vrij veel gegevens zijn er over de „confectores" van Godfrieds 
acte, Gerardus en Reynerus. Het waren hertogelijke notarii, een 
functie die voor het eerst in 1183 (blijkt te bestaan.91 Misschien 
zijn zij identiek met de Gherardus Grimbergensis en Reynerus de 
Litmala, die voorkomen in een hertogelijke oorkonde van 1196.92 

Een magister Renerus notarius compareert nog in acten van 1205, 
1209 en 1212.93 Beide figuren worden ook nog te zamen genoemd 
in een oorkonde van 1200.94 Het bestaan van beide notarii en van 
een groot aantal getuigen in Godfrieds acte is dus evident. Van de 
zes „testes" van de hertog wordt Henricus de Kuyc in 1200 ver
meld evenals Walterus Bach ( = Back?).95 Wesemala en Rapa 
werden hierboven al gesignaleerd. Ook bier dus getuigen, die wer
kelijk bestaan en wier vermelding een der bewijzen voor de echt
heid der acte kan vormen. 

Dat de rechtshandeling die in beide acten is vervat, werkelijk is 
geschied, wordt nog bevestigd in bet verdrag van mei 1223, waarin 
de hertog en Godfried van Schoten verklaren, dat castrum en villa 
van Breda een allodium van de hertog zijn en dat Godfrieds vader 
deze van de hertog in leen hield. De acte eindigt met de woorden: 
„preterea omnia, que in antiquis cartis inter ipsum ducem et domi-

N·) Gerardus de Grimbergen: F. L. Ganshof, Etude sur les ministeriales en Flandre 
et en Lotharingie, 107, 123 en 305; E. de Mameffe, a.w., 301-303. Amoldus 
de Grimbergen: Ganshof, a.w., 101 en 123. Amoldus de Diest: P. Bonenfant 
et G. Despy, La noblesse en Brabant aux Xlle et XHIe siècles, in Le moyen age 

1958, 63. Wilhelmus de Bierbais: Bonenfant, I.e., 62. Amoldus de Winsemala: 

Ganshof a.w., 91 . Alardus Rapa: Ganshof, a.w. 129. Over de betekenis van de 
naam Rapa: Mededelingen Vereniging voor Naamkunde XXIX (1953), 95. 
·') A. Erens, De oorkonden der Abdij Tongerloo I, no. 34. Over notarii en 
cancellarii: P. Ilenoz, La chancellerie de Brabant sous Philippe le Bon (1955), 

20-21. 

»г) E. de Mameffe, Cartulaire d'Afflighem, 301-303. 
••,) A. Erens, De oorkonden der Abdij Tongerloo I no. 53, 58 en 65. 
β 4) Willems, Brahantsche Yeesten II, 617. 
9 5) L. Ph. C. van den Bergh, Oorhondenboek van Holland en Zeeland I, no. 183. 
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num de Breda oonscriptis continentur plenarie observabuntur et hec 
omnia sepedictus Godefridus iuramemto interposito se adimpleturum 
promisit." 9e 

Commentaren op de oorkonden. 

Vanaf de zeventiende eeuw is dit tweetal oorkonden van 1198 
het voorwerp geweest van juridische en historische beschouwingen. 
Met de hierin neergelegde rechtshandelingen hielden zich bezig de 
Bredase griffier J. van Vliet in 166497, de Brabantse geschiedschrij
ver Butkens in 172498, de Bredase schepen Van Goor in 1744", 
de advocaat-fiscaal van Brabant in 1775 100, de jonge jurist Loke in 
1856101, de Bredase archivaris Kleijn in 1861102, de Leuvense his
toricus Smets in 1908 103, de Leidse hoogleraar Van der Hoeven in 
1918i0i, de Kempische geschiedvorser Goetschalckx in 1919105, de 
West-Brabantse historicus Juten in 1931 en 194110fl en de Bredase 
redhtshistoricus Ceruttd in 1952 en 1956.107 

Op de vier eerste geschriften behoeft hier niet te worden inge
gaan. Loke leest uit de twee acten, dat de heerlijkheid Breda vroe
ger enige tijd onafhankelijk is geweest. De heren van Breda erken
den toen geen leenheer en oefenden zelve de vorstelijke macht uit. 
Loke acht het mogelijk dat de régalien die de heren van Breda tot 
1795 uitoefenden een gevolg waren van de vóór 1198 bestaande 

ge) Cerutti, Rechtsbronnen no. 18. 
") I. van Vliet, Bredaesche Almanac en Chronijck, 16. 
β 8) F. Ch. Butkens, Trophées sacrés et pro-phanes du duché de Brabant I (La 
Haye 1724), 155. 
и ) Th. E. van Goor, Beschrijving der Stadt en Lande van Breda, 14. 
1 0 0) Zie noot 120. 
ш ) J. J. Loke, De costumen van Breda aangaande de huwelijksgemeenschap. 
1(l2) A. G. Kleijn, Geschiedenis van het land en ¿Ie beeren van Breda. 
'О') G. Smets, Henri I Duc de Brabant. 1190-1235. 
, M ) H. van der Hoeven, Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zünden en 
Wemhout. 
105) P. J. Goetschalckx, Geschiedenis van Schooien, Merxem en Sint Job in 't Goor 
I, 56-57. 
»»·) Taxandria XXXVIII (1931), 113-115 en XLVIII (1941), 157-158. 
^7) Gescb. van Breda, 30-31; Cerutti, Rechtsbronnen, XLV en XLVI. 
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souvereiniteit. Deze rechten zouden de heren zich bij de opdracht 
van het allodium in dat jaar hebben voorbehouden.108 

Archivaris Kleijn noemt dit contract synallagmatiek en commu
tatief. Hij was de eerste auteur die begrepen beeft dat het gebied 
dat de hertog aan Godfried in leen heeft gegeven, groter was dan 
het door Godfried aan de hertog opgedragen allodium. De details 
der zaak waren hem echter niet geheel duidelijk.109 Smets, die in 
1908 aan de Universiteit van Brussel promoveerde op een dissertatie 
over hertog Hendrik I van Brabant, heeft de twee acten evenmin goed 
geïnterpreteerd. De vergroting van Godfrieds allodium bestond vol
gens hem slechts uit een moeras bij Strijen en uit de tol van Bre
da.110 

Aan de Leidse emeritus-hoogleraar Henri van der Hoeven, die 
grootgrondbezitter in Zundert was, komt de eer toe de betekenis van 
de twee oorkonden als eerste geheel doorgrond te hebben. Hij zag 
duidelijik het grote verschil tussen het door Godfried opgedragen 
allodium en het door de hertog aan deze in leen gegeven territoir. 
Hier vond hij de oorsprong van de verdeling van Zundert (en dus 
ook van Baarle!) in één deel dat „onderden-Hertog" bleef en een 
ander deel, dat hij als leen uitgaf of aan een ander leen toevoegde.ш 

Deze uiteenzetting is later (o.a. 1941) door Juten overgenomen, 
al had hij op enkele details een andere zienswijze dan de Leidse 
hoogleraar. Zo omvatte de uitbreiding van het leen volgens hem 
„twee punten: I o de hooge heerlijkheidsrechten over de mannen der 
aldaar gelegen voogdijen — TThom, Tongerloo, Nijvel; 2° het herto
gelijk domein, dat wil zeggen de goederen aan niemand in leen uit-

«β) Loke a.w. 44, 45 en 47. 

»i») Kleijn, a.w. 64, 65, 67 en 69. 
1 1 0) Smets, a.w. 93. Geheel onjuist is ook de mening van Goetschalckx en Van 

der Ferren, die mededelen, dat Baarle verdeeld is ter oplossing van een erfenis

kwestie in 1268, in welk jaar Hendrik V van Breda stierf, die gehuwd was met 

Sophia Berthout. Niets is daarvan terug te vinden in de archieven. Zie Frans van 

der Perren, Historische Schets van Baerle-Hertog, 'sGravenhage z.j. (ook over-

gedrukt op p. 79-88 van het op p. 99 noot 84 vermelde boek). 
ш ) Van der Hoeven, a.w. 66-68. Zie ook de bespreking van dit boek door Seerp 

Gratama in Themis 1922, 1-12. 
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gegeven, m.a.w. de ongecultiveerde gronden, of hei en moerasgrond 
met alle rechtsmacht".112 

Cerutti heeft de mogelijkheid geopperd, dat de hertogelijke lenen 
vóór 1198 niet altijd buiten de heerlijkheid Breda hebben gestaan. 
Hij vroeg zich af of de gedachte dat dit wèl het geval was niet te 
veel is beïnvloed door de opvatting dat de heerlijkheid Breda eerst 
gevormd is door de beide aoten van ca. 1198. Hij achtte het mogelijk 
dat de lenen in de aanvang wèl onder de heerlijkheid Breda hebben 
behoord, doch vóór eind 1100 daarvan zijn losgemaakt, niet als 
achterleen uit het Bredase huis, doch door afsplitsing als afzonder
lijke hertogelijke leengoederen.11S 

Terminologie. 

Enige termen in de beide acten vragen om een verklaring. In de 
oorkonde van Godfried zijn dat de woorden allodium, haga, homines 
advocaciarum, arena en hominium. In Hendrik's acte intrigeren ons 
nog de woorden conductus, ministerialis en „venne usque Strine". 

Allodium is de term die gebruikt wordt voor de volledige vrije 
eigendom van een onroerend goed. Godfried bezat dus behalve het 
kasteel van Breda vrij eigen goed beneden de plaats die Haga ge
noemd wordt. Van de hertog zal hij het aanstonds weer terug ont
vangen in leen, te zamen met het gehele gebied, dat dan als het 
land van Breda bekend wordt. 

Haga. Het woord is identiek aan of heeft verwantschap met het 
woord Hege, dat verschillende betekenissen heeft. Het kan a) de 
omheining van een stuk land zijn; b) het omheinde land zelf; c) een 
bescherming voor personen of dieren.114 Er is ook een werkwoord 
hagen of hegen, dat omspannen of afperken betekent. In Westfalen 
kende men een Hagenrecht, dat in het latijn jus indaginalis ge
noemd wordt. Het oudste deel der stad Brunswijk heette Hagen; 

"*) Taxandria XLVIII (1941), 157-158. 
«») Cerutti, Rechtsbronnen, LXIII en LXVII. 
»«) Deutsches RechtswörteTbuch, Band V, Heft 4 (Weimar 1955), Kol. 543. 
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voor dit afgeperkte gebied was het heymael 'bestemd.115 Met hey
mannen of hegemanni wordt gewoonlijk een bijzondere klasse der 
bevolking aangeduid. Meestal zijn dit personen, die tot een hof be
horende goederen bezitten. Het jus indaginalis is dan ook een tijns-
recht.116 

Daar Princenhage — welk dorp hier met Haga bedoeld wordt — 
van oudsher diverse laathoven heeft bezeten, zou het niet vreemd 
zijn als bovenstaande begrippen inderdaad op dit gebied van toe
passing waren. 

Homines advocaciarum. Dit woord kan worden vertaald met 
voogdmannen; dit waren lieden onder de voogdij van de hertog. 

In het recht van Ukkel worden de voogdmannen ook cossaten 
genoemd; deze waren niet draagkrachtig genoeg om mede ten strijde 
te trekken. Zij behoefden daarom slechts hede te betalen en worden 
om die reden ook bedelieden genoemd.117 

Tegenover de voogdmannen staan daar de meysseniede lieden of 
homines de familia, die wèl draagkrachtig waren en met de Heer 
ten strijde trokken; om de dienst die zij verrichtten, heetten ze daar 
dienstlieden. U8 

Arena. De jongste lezing van dit woord is arena (zand), nadat in 
de vorige eeuw diverse auteurs (o.a. Kleijn)119 arlua hebben gelezen 
Maar ook de advocaat-fiscaal bij de Raad van Brabant kwam reeds 
in 1773 tot de lezing arena of arua en hij zegt daarover: „....en dat 
men die periode lezen moet in dezer voegen: feudis hominum 
suorum ministerialium seu judiciis quae Arua (seu) Arena vocantur 
exceptis; en wanneer dan die judicia, quae Arena vocantur, hier vol-

" Ό E. M. Meijers, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis XIX (1951), 480. 
llt) I.e. 481-482. 
, 1 7 ) cossaet: „dats te beeden steet" E.M. Meijers, Het West-Brabantsche erfrecht, 

bijlagen p. 46 § 3. 
, , a ) P. Bonenfant, La notice de donation du Domaine de Leeuw, in Belgisch tijd

schrift voor filologie en geschiedenis XIV (1935), 775-810. 
1 1 9) A. G. Kleijn, Geschiedenis van het land en de Heeren van Breda, 67. 
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strekt aanduiden dat District, het welk Sandhoven numero plurali 
genoemd word, en de reden van welk numerus pluralis is daar in te 
zoeken, omdat niet een maar verscheide Plaatsen, schoon van eik
anderen eenigsints afgelegen, die costumen, welke het Sandhovens 
Regt genoemt worden aangenomen hebben en welke Plaatzen dus 
met elkanderen samen de Sandhoven uitmaken, als wezende het 
woord Hove in de betekenis van Regtbank zeer gemeen...."120 De 
opvatting, dat plaatsen die Arena genaamd waren, iets met de hoofd-
bank van Zandhoven te maken gehad hebben, is onhoudbaar, omdat 
de hoofdbank voor het eerst in 1329 gesignaleerd wordt.121 Maar 
waarop kan dit arena dan wel doelen? Heeft het woord iets te ma
ken met de zandgronden, waarop de meeste hertogelijke enclaves 
gelegen waren? Te Baarle, Princenhage, Zundert en Roosendaal 
bevonden zij zich inderdaad op zanderig terrein. 

Juten heeft indertijd de emendatie aresta voorgesteld, hetgeen zou 
meöbrengen dat het hier plaatsen betreft, van wier rechtbank geen 
hoger beroep openstond op de heer van Breda.122 Van Loon heeft 
onlangs opgemerkt, dat in een deel van het reeds op het eind der 
dertiende eeuw bestaande dienstleen Gageldonk driemaal de plaats
naam Altena voorkomt. Hij acht het mogelijk dat het arena in de 
hier behandelde acte als aliena gelezen moet worden. De betekenis 
daarvan zou dan zijn „laathof, cijnsgerecht".123 

Hominium. De laatste zin van Godfried's oorkonde begint met 
„Insuper vero liberum et absolutum prestiti hominium. Volgens 
Ducange is dit: „servitium seu obsequium, quod homo seu cliens vel 
servus domino suo praestare tenetur."124 

In de hertogelijke oorkonde komt dit woord niet voor. 
» * * 

12") Belang, consideration en advis van den Advocaat Fiscaal van Biaband. . . . 
houdende eene contradeductie der souveraine regten van Hun Hoog Mog. op de 
baronie van Breda 1775, pag. 29. 
121) Et. Sabbe, De Hoofdbank van Zandhoven, in Tijdschrift voor Geschiedenis en 
Folklore Х П, 8. 
i«) Taxandria XXXVIII (1931), 115. 
, г з) J. B. van Loon, Aliena, ia Meded. Vereen. Naamkunde XL, 109. 
"4) Ducange, Ghssarium mediae et infimae toinitatis IV (1885), 213-214. 
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Conductus. Dit woord kan velerlei betekenissen hebben. Ducange 

geeft er niet minder dan twaalf. Het kan b.v. ook kanaal of patro-

naatsrecht betekenen. Het is echter duidelijk dat hier tol bedoeld 

wordt.12S Vooral door dit tolrecht, waarover wij reeds eerder spra

ken, namen de heren van Breda reeds vóór 1198 een belangrijke 

positie in het hertogdom in. 

Ministerialis. Dit woord verschijnt in Brabant tussen 1138 en 

1152.12e Het komt als substantief in de hertogelijke oorkonde voor, 

terwijl Godfried het adjectief ministerialis aan het woord feodum 

koppelt. Smets noemt de ministerialen „des serfs", aan wie de hertog 

een hoeveelheid grond had gegeven, groot genoeg om als ridder te 

leven en die zich wegens hun serviele afkomst nauw aan hem ver

bonden wisten.127 Ganshof merkte omtrent de ministerialen op 

kloostergoederen op, dat er veel ministerialen zijn, die him verhef

fing danken aan een administraitieve functie in het domein. De 

meiers, die in oorsprong alleen maar ambtenaren waren zonder enig 

recht op de gronden, waarvan zij de exploitatie leidden, hebben zioh 

ingespannen om zowel hun functie erfelijk te maken als om ten 

eigen bate gronden in leen uit te geven ten koste der goederen, die 

zij voor een abdij moesten besturen.128 

Meestal vindt men de ministerialen aangeduid door de toevoeging 

„de familia", vergezeld van de woorden ducis, comitis, ecclesie.129 

Venne usque Strine (hertogelijke oorkonde). Van der Hoeven 

heeft in 1918 reeds aannemelijk gemaakt, dat hiermede het gehele 

land van Breda bedoeld moet zijn en wees daarbij op de vele vennen 

die b.v. in Zundert voorkomen.1S0 Ook het grondgebied van Baarle-

Nassau is zeer rijk aan deze lage waterplassen. 

l ï 5) Conductus ecclesie = ius patronatus ecclesie, cfr. G. C. A. Juten, Kerkelijk 
Zundert, 75. 
12e) F. L. Ganshof, Etude sur Zes ministeriales en РЫпаге et en Lotharingie, 234. 
1 2 7 ) Georges Smets, Henri I, D u c de Brabant, 2 4 0 . 
1 2 8 ) Ganshof, a.w., 244. 
1 2 e) Ganshof, a.w., 233. De studie van D. T h . Enklaar, De ministerialiteit in het 

graafschap Holland (Assen 1943) bood voor Baarle geen directe aanknopingspunten. 
i a o ) H . van der Hoeven, Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en 

Wernhout, 69-70. 
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De kaart van België door Ph. van der Maelen (1:200.000) geeft 
hier niet minder dan twintig vennen: 't Vosschevenne, Zwarte Klok-
ven, Jan Neeleven, Wolveven, Ramenven, Water-Polderven, Kol-
derke, Dirkeven, Molenrietven, Eyndegoorven, Bloxmoerven, Groóte 
Landryvenne, Groot Huysvenne, Het Groot Vergoorven, Klein 
Huisven, Middelven, Hennenven, Nonnenven, Diepven, Gels-
plas. 131 Het Meetboek van Baarle-Hertog uit 1699 somt hier op: de 
Tuyerpoel, het Gansepoeltiën in de dorpskom en op Gmhoven 't 
Lanckvenne en 't Kleyn Langhven. Verder treft men nog aan: de 
Mankegooren, het Houtsiven, de Huisvennen, het Inkven, het Hoel-
ven, het Ravelsven, de Peertsvennen, het Royeven en het Geusen
goor. 132 

Soortgelijke transacties. 

Dat opdracht van allodia, gevolgd door teruggave in leen derzelfde 
goederen in deze tijd en in de gebieden die ons bezig houden geen 
onbekend verschijnsel was, moge uit enkele voorbeelden blijken. 

Het eerste geval blijkt evenals Breda, een grensplaats te betreffen. 
In het jaar 1191 droeg Henrik van Cuyck het allodium van Herpen 
aan hertog Hendrik op en ontving dit van deze weer in leen terug. 
De hertog stelde tegenover deze opdracht geen vergroting van ge
bied, maar meer directe financiële voordelen: een rente van 40 
nieuwe zilveren Keulse marken en tienden van het dorp Heese. Aan 
elke zijde traden acht ministerialen als getuigen o p . ш 

Het was Lodewijk graaf van hoon, die in 1206 „ad confirma-
tionem dilectionis et securitatis" het kasteel van Kolmont met een 
bijbehorende rente van dertig marken, dat zijn allodium was, aan 
de hertog opdroeg en deze daarna weer in leen ontving. Verschil
lende zinnen in de oorkonde zijn vrijwel identiek aan zinnen in de 
beide besproken acten van ca. 1198, zoals b.v. „in manus Henrici 

ч') Carte topographique de Ια Belgique, dressée sous la direction de Ph. van der 
Maelen in 24° en 250 feuilles. 
ч2) RAA, GABH, no. 24. 
1 M) A. Verkooren, Inventaire cíes chartes et cartulaires des duchés de Brabant et 
de Linibourg 1, 1, no. 5. 

43 



duds Lotharingiae resignavit, et illud in feodum ab eo recepit"; „Et 
ut haec quae prenotata sunt, in posterum rata et inconvulsa perma-
neant." 

Onder de getuigen van de hertog komt onze Godfried van Schoten 
voor, evenals Gerardus de Grimberge en Amoldus de Diest, die bij 
het opmaken van Godfried's acte van 1198 aanwezig waren.134 

In de Antwerpse Kempen droeg Willelmus de Molle in 1234 zijn 
gehele allodium te Kasterlee aan de hertog op om het daarna weer 
van deze in leen te ontvangen.135 

De identiteit der huidige endaves met de dienstlenen van ÍÍ98. 

De identiteit van de huidige enclaves met de diensdenen van 
1198 is niet in alle opzichten te bewijzen. Hulpmiddelen voor het 
terugvinden der dienstlenen zijn de in het archief van het Leenhof 
van Brabant bewaard gebleven leenbeschrijvingen der vijftiende en 
zestiende eeuw. Deze bevatten niet altijd zulke precieze geografische 
aanduidingen, dat vergelijking der daarin vervatte percelen met de 
enclaves van onze tijd nauwkeurig mogelijk is. Een aansluiting tus
sen de bewaard gebleven leenbeschrijvingen en het straks te vermel
den veertiende-eeuwse Latijns boek is in het geheel niet te maken. 

In het volgende hoofdstuk zal nog blijken dat reeds enige eeuwen 
geleden onder Nassau gronden werden aangetroffen, die behoorden 
tot de hertogelijke leengoederen. Dit verschijnsel stemt niet overeen 
met de hiervóór ontwikkelde theorie, dat het huidige Baarle-Hertog 
identiek is met het complex dienstlenen van 1198. Het kan alleen 
verklaard worden door verschuivingen in de eigendomsverhoudin
gen, die b.v. kunnen hebben plaats gehad in de jaren 1327-1339, 
toen de hertog de heerlijkheid Breda aan zich had getrokken en 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau avant la lettre in één hand wa
ren139. Vermenging van „Bredase" met 'hertogelijke percelen kan 
toen zijn geschied. 

i'4) L. Ph. C. Van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland I no. 209. 
ia5) A. Erens, De oorkonden der Abdij Tongerho I, no. 118. 
ізв) In die periode werd het land van Breda volledig in de hertogelijke admini
stratie opgenomen. Zie Cerutti, Rechtsbronnen, XLIX. 
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Andere hertogelijke enclaves in het land van Breda. 

De hertog bezat — gelijk uiteengezet — ook elders in het land van 
Breda enclaves. Deze waren gelegen te Zundert, Princenhage, 
Sprundel, Roosendaal, Wouw en Borgvliet. In de meeste dezer 
plaatsen bestonden de enclaves uit één vrijwel aaneengesloten com
plex, een situatie, waannede die te Baarle een scherpe tegenstelling 
vormde. De Baarlese enclaves zijn steeds een onsamenhangend con
glomeraat gebleven. 

De gronden te Zundert concentreerden zich veel meer dan de en
claves van Baarle in en nabij de dorpskom, in die zin dat de gehele 
kom hertogs was. Hierin bevonden zich geen Nassause percelen. 
Meer buitenaf lagen echter nog wel hertogelijke gronden verspreid. 
Een relaas van plaatsopneming uit 1551 omschrijft dit als volgt: „dat 
nochtans binnen de voors. paelen onder den Hertoge gelegen zyn 
eenige huysen ende diverse gronden van erven, die van allen ouden 
tyden behoirt hebben ende behoiren onder Nassau en Culembordh 
en dat van gelycken buyten de voirs. palen onder de Heerlychek 
van Breda eenige huysen ende diverse gronden van erven gelegen 
zijn behoirende onder den Hertoge...."137 Het geheel leverde in elk 
geval een veel minder brokkelig beeld op dan Baarle. 

Een aantal hertogelijke percelen te Princenhage, Sprundel, Roosen
daal en Wouw vormde samen het leengoed Gageldonk. Te Princen
hage lagen bovendien nog andere hertogelijke goederen, die niet tot 
Gageldonk behoorden. 

Gageldonk, ook wel „'s Heer Hugen gerichte" genoemd, werd 
reeds in 1301 vermeld, toen Hugp van Mallant hier leenman was. 
Via Godevaart van Bergen, drossaard van Breda, kwam het aan de 
Van der Delft's en later aan de Grymmestein's. Aeohte van Grym-
mestein verkocht het complex in 1466 aan graaf Jan IV van Nassau, 
die Gageldonk bij het land van Breda inlijfde.138 

,S7) Van der Hoeven, a.w. 82. Onder Zundert-Hertog lagen drie boven: de Hof te 
Laar, de Hof bij de Poelmolen en de Hof in het dorp; zie F. A. Brekelmans, 
De oudste geschiedenis van Zundert, in Jaarboek Oranjeboom VIII (1955), 17-18. 
^8) F. F. X. Cerutti, Gageldonck, in Ghulden Roos V, 52-85. 
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Te Princenhage lagen de hertogelijke lenen behalve rond het oude 
centrum van Gageldonk (thans liggend in de gemeente Prinsenbeek) 
verspreid over de gehele gemeente. Behalve de Gageldonkse goede
ren waren er nog de gronden behorende tot het afzonderlijke leen
goed Hambroek en misschien ook nog losse leenpercelen. Een voor
beeld van dit laatste kunnen zijn „VI bonaria terre site in bonis de 
Heilaer in Dumo, que quondam fuerunt Hugonis de Heylaer", ge
noemd in het Latijnsboek.139 De gronden van Hambroek lagen blij
kens een leenregister uit 1783 zowel in en rond Gageldonk als in 
de veel zuidelijker gelegen polder Boeimeer, op Effen, Huifakker, 
Weimeren, Lies, Buurstede, Varend, de Kleiberg (nabij Breda) en 
achter de dorpskerk.140 Gronden van verschillende leengoederen la
gen dus door en naast elkaar, soms bij dezelfde hoeve of in hetzelfde 
gehucht. 

Van de goederen onder Sprundel-Hertog zijn de grenzen nauw
keurig bekend dank zij een informatie uit 1551. Dit gebied begon 
bij een waterloop ten oosten van Adriaen Domussenstede. Uit de op
somming blijkt, dat de Hertogse percelen vrijwel één complex vorm
den (zoals te Zundert dus), met uitzondering van een streep beem
den ter breedte van 9 of 10 roeden, welke beemd genaamd was 
„ 's hertoghen strate".141 

De verbondenheid met het in Princenhage gelegen deel van Ga-
onk verklaart waarom de kom van het dorp Sprundel tot het 

einde der achttiende eeuw bestuurlijk en ten aanzien der rechtspraak 
gerekend werd tot Princenhage.1*2 

Terwijl voor de ligging der hertogelijke goederen te Roosendaal 
en Wouw143 naar de zo even genoemde belangrijke studie van 

in) L. Galesloot, Le livre des feudatanes de Jean ΠΙ, duc de Brabant, 106-107. 

» 0) GAB, Oud archief Princenhage, inv. 169. 
ш ) F. A. Brekelmans, Het gebied van S-prundel-Hertog, ia Taxandria L, 130-133. 
1 4 2 ) G . C . A. J u t e n , De Parochiën in het Bisdom Breda, Dekenaa t Breda I I , 3 ; 

Oud-archief P r incenhage , passim. H e t overig gedeel te van h e t (kerk)dorp Sp runde l 

behoorde onde r E t t en . 
143) Z ie voor de hertogelijke goederen onder W o u w nog J. B. v a n Loon, Grond-

bezitsverhoudingen in het verleden te Wouw, Moerstraten en Gastel ín Jaarboek 

Ghulden Roos ХХИІ (1963), vooral p. 112. 

geld 
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Cerutti wordt verwezen, moge omtrent Borgvliet nog het volgende 
medegedeeld worden. 

Borgvliet, dat (we vermeldden het reeds) in 1481 door Jan van 
Glymes aangekocht zou worden, komt in het oudste leenregister van 
Brabant voor als te leen gehouden door Henricus filius Johannes de 
Borghvliet. Hij bezat er het „bassum dominium" (i.e. de lage recht
spraak) alsmede een tol op de Schelde. Uit deze tol hief Arnold van 
Wineghem uit Antwerpen een rente van 40 stuivers. Verder hield 
een burger van Bergen op Zoom, Hugo dictus Kimpe, van de hertog 
nog een leen genaamd Waterleen nabij Borgvliet.ш Over het al of 
niet bijeen gelegen zijn der hertogelijke lenen in dit dorp kon geen 
zekerheid verkregen worden. 

Ligging van de Thornse goederen zowel onder Baarh-Hertog als 

onder Baarle-Nassau. 

Uit de hiervóór behandelde twee oorkonden van ca. 1198 blijkt, 
dat de hertog van Brabant aan de heer van Breda had opgedragen 
•preterea homines advocaciarum suarum ibidem iacentium, waarmede 
bedoeld moeten zijn (zie p. 40) de lieden onder de voogdij van de 
hertog. Deze lieden, waarin de gehele advocatie over Baarle moet 
zijn begrepen, kwamen dus aan Godfried van Schoten. Daaruit zou 
volgen, dat onder het hertogelijk gebleven deel van Baarle later geen 
Thomse goederen meer kunnen worden aangetroffen. Toch zal in 
het derde hoofdstuk nog blijken, dat onder Baarle-Hertog wel de
gelijk leen- en cijnsgoederen en tiendklampen van abdis en kapittel 
van Thom waren gelegen, ja zelfs dat de kerk van Baarle, waarover 
Thom het patronaatsrecht uitoefende, onder „Hertog" was en bleef 
gesitueerd. Hoe vak dk te verklaren? 

Theoretisch is het mogelijk, dat de heer van Breda, indien deze 
in 1198 alle voogdij over Baarle heeft verkregen, na dat jaar een 
deel der rechten aan de hertog heeft teruggegeven. Zeer waarschijn
lijk lijkt ons dat echter niet. Met name patronaatsrechten plegen 
wel zeer stevig in dezelfde hand te blijven. 

"<) L. Galesloot, a.w. 17, 105 en 107. 
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Verder kan reeds vóór 1198 een deling der voogdij in Baarle heb

ben plaats gehad, waarbij een relatie kan hebben bestaan of gelegd 

zijn tussen het complex der hertogelijke dienstlenen en het Thomse 

goed. Bij de uitgifte van alle voogdijrechten in 1198 kan de hertog 

ten aanzien van die goederen een voorbehoud hebben gemaakt, 

welke reserve dan niet in de behandelde acten tot uitdrukking is 

gekomen. 

Wederom verhindert het gebrek aan vroeg-middeleeuws oorkon-

denmateriaal ons hierover een uitspraak te doen. 

§ c. Baarle-Hertog en het ЫпЛ van Turnhout. 

A. Omvang en inrichting van het land van Turnhout. 

De betrekkingen tussen Baarle-Hertog en stad en land van Turn

hout zijn reeds zeer oud. Zij zijn niet alleen van economische en 

culturele maar ook van juridische en administratieve aard. Behoort 

Baarle-Hertog thans nog tot het arrondissement Turnhout en is het 

aangewezen op vele openbare diensten aldaar, vóór de Franse 

revolutie maakte het al deel uk van het land van Turnhout, een 

rechtsgebied, dat zeker reeds in het midden der 14e eeuw heeft 

bestaan. 

Vóór die tijd moet dit ressort zonder meer tot de hertogelijke do

meinen behoord hebben. Oorspronkelijk zal het deel hebben uitge

maakt van de meierij van Herentals. De hertog zal er zijn schout 

en rentmeester hebben gehad. In hoeverre er toen reeds sprake was 

van een beheer over 'hetzelfde territoir als later het land van Turn

hout zou uitmaken, valt bij gebrek aan bronnen moeilijk te bepalen. 

Een duidelijke verandering komt er in 1356, in welk jaar hertog 

Wenceslaus en zijn gemalin Johanna aan hun (sohoon)zuster Maria 

van Brabant, hertogin van Gelre als haar deel in de nalatenschap 

van Jan III van Brabant toewezen: „hunne dorp ende vriheit van 

Turnhout, met acht dorpen aldaer omtrent naest geleghen, dats te 

wetene Oude Turnhout, Vosselaer, Merxhlaes, Beerse, Ravels, Lille, 
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Afb. I la . Dürpszegel van Baarle-Hertog, 1771 (zie pag. 99-100). 

Rijksarchief, Antwerpen. 



Afb. l i b . Dorpszegel van Baarle-Nassau, 1756 (zie pag. 87). 
Foto H. A. Hagen, Gemeentearchief, Oosterhout. 



Wechlen, ende Ghyrle, met allen heerlidieiden, mannen, dienst
mannen, gysten145 van beneficien, gerichten, hoghen ende leghen, 
fourfaiten, renten, vervallen, chinsen, moelene, tollen, grueten, bos
schen, broeken, waranden, wildernissen, beemden, visscheriën ende 
mit allen haren anderen toebehoirten, hoe die gelegen sijn of ge-
noemt, in natten ende in droghe....".14β 

Opmerkelijk is dat aan bovenstaande opsomming van plaatsen er 

vijf ontbreken: Arendonk, Baarle-Hertog, Poppel, Vlimmeren en 

Weelde. Zijn deze eerst later bij het land gevoegd? Of hadden zij in 

1356 nog geen zelfstandig bestaan? 

Baarle en Weelde worden wèl genoemd in de oudere leenboeken 
van het Leenhof van Brabant. Het in 1374 aangelegde Spechtboek 
spreekt b.v. van „Dit syn die leenen in den lande van Tuernout 
gelyc die bevonden syn ende ter hant comen na die doot Vrouwen 
Marien van Brabants, Hertoghinne van Gelre was ende Vrouwe 
slants van Tuernout voorscreven", waarna volgen: Baarle, Weelde, 
Vosselaar, Beerse, Lille, Wechelderzande, Gierle en Turnhout.147 

Dezelfde opsomming bevat nog het over de jaren 1460-1465 lopende 

' « ) De in de hierna te melden uitgave van Willems opgenomen oorkonde van 
25 juli 1356 is noch in originali noch in afschrift meer aanwezig in het Alge
meen Rijksarchief te Brussel volgens mededeling van de Algemene Rijksarchivaris 
dd. 13 mei 1965. De Rijksarchivaris in Gelderland te Arnhem berichtte mij op 
9 juni 1965, dat in het hertogelijk archief een vidimus dd. 29 juni 1361 van deze 
acte aanwezig is. Daaruit blijkt volgens hem o.a. dat Willems' lezing gysten on
juist is en dat hier gyften gelezen moet worden. 
l4e) Ch. Kerremans, Etude SUT les circonscriptions judiciaires, 44; J. F. Willems, 
Les gestes des ducs de Brabant, 482; Alph. Verkooren, Inventaire des chartes et 
cartMÍaires des duches de Brabant et de Limbourg I, 2, no. 926. Zie voorts nog 
M. Martens, l'Administration du domaine ducal en Brabant au moyen-âge (1250-
1406). De laatste die vóór de tachtigjarige oorlog met de heerlijkheid Turnhout 
werd beleend was Maria van Hongarije. Na haar dood (18 okt. 1558) hield het 
land van Turnhout op een bijzonder eigendom te zijn en werd opnieuw in de 
domeinen van Brabant ingelijfd — Jansen, Turnhout I, 160 en 169. Echter ont
ving Peter graaf van Boussu in 1580 Turnhout „by vorme van pantschap ende 
beleeninghe — I.e. Bewijsstukken Wereldlijk deel no. X en ARAB, Leenhof van 
Brabant 109, fol. 154; Rekenkamer van Brabant, register P, fol. 109-111. In 1612 
ging Turnhout over aan prins Filips Willem van Oranje. Na diens dood keerde 
het terug aan de Aartshertogen — Jansen I.e. I, 213 en 214. 
'«) ARAB, Leenhof van Brabant no. 4, fol. 165. 
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Edaboek.148 Ook in de oudste rekening van de schout van Turn

hout (1397-1398) komt Baarle-Hertog als een onderdeel van diens 

gebied voor.149 Het oudste stuk, waarin Baarle-Hertog uitdrukkelijk 

als deel van het Tumhoutse ressort genoemd wordt, is de acte van 

bevestiging van een octrooi tot het houden van een Zaterdagse week-

marktd.d. 18 april 1363.150 

In later tijd, in ieder geval sedert 1646 vormden de gezamenlijke 

dorpen van het land of „Quartier" van Turnhout een landsvergade

ring. Deze kwam geregeld te Turnhout bijeen. Zij bezat eigen geld

middelen, waarvan jaarlijks rekening en verantwoording werd af

gelegd. 1 5 1 

Baarle-Hertog vormde slechts een zeer klein onderdeel van het 

„Land" zoals b.v. blijkt uit de bedeheffing. Rond 1438 werd het 

„Land" in een Brabantse bede van 5000 cronen aangeslagen voor 

365 cronen. Baarle moest toen 11 cronen opbrengen. Dit laatste be

drag vormde geen onderdeel van de 365 cronen, maar werd er boven 

op gezet.152 Hier valt dus hetzelfde verschijnsel waar te nemen als 

bij de aanslagen van het gewest Drenthe in de lastenheffing der 

Republiek. Drenthe betaalde percentsgewijs een bedrag boven op de 

quoten der andere gewesten.15s 

B. Grenzen. 

Een beschrijving der grenzen van het land uit de middeleeuwen 

is niet ibewaard gebleven. De limieten van dit gebied kan men ook 

1 4 β) Alsvoor no. 11, fol. 301 v; L. Galesloot, Inventaire du cour féodale, 10. 
ι«) ARAB, Rekenkamer van Brabant 48601. 
l s o ) Jansen, Turnhout, Bewijsstukken, p. 7. 
1 5 1) GAT, Collectie de l'Escaille de Lier-De Fierlant, Varia Tumhoutana dl. I 

no. 13. 

ι«) GAT, Goedenisboek 1427-1437 (achterin). 
1 5 ') R. Fruin, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederhnd tot den val der 

republiek (2e druk, 's-Gravenhage 1922), 258; S. J. Fockema Andreae, De Neder-

landse Staat onder de Refubliek. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde N.R. LXVIII no. 3 (Amsterdam 

1961), 72. 
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leren kennen uit de grenzen der samenstellende dorpen. Van één 
dier dorpen, Merkspias, bestaat reeds een grensbeschrijving uit 1251. 

In Merksplas bezat de St. Miohielsabdij te Antwerpen een allo
dium. In genoemd jaar begaf de schout van Antwerpen zich naar 
deze plaats en deed daar bijeenroepen de „universitas seu unio de 
Turnout, de Berse et de Merxblaes". Uit deze dorpen waren als 
„grensrechters" gekozen: Rabodo de Merxblaes, Gilbertus de Wor-
tele, Henricus de Sonderheighen, Walterus de Boschoven, Amoldus 
Moer en Johannes Bodonc.154 

Op de grenzen zelf behoeft hier niet nader te worden ingegaan. 
Wel dient erop gewezen te worden, dat nergens Baarle of een ge
hucht van Baarle wordt genoemd. En dat terwijl Merksplas in latere 
tijd zonder enige twijfel aan het Baarlese rechtsgebied blijkt te gren
zen. Toch is er één punt voor de Baarlese historie van belang: gezien 
het voorkomen van de familienamen Sonderheighen en de Bosch
oven moeten de aldus genaamde gehuchten reeds vóór het midden 
der 13e eeuw bestaan hebben. Hiervóór werd er reeds op gewezen, 
dat Zondereigen het in België gelegen deel der gemeente Baarle-
Hertog vormt en dat Boschoven een in Baarle-Nassau ten noord
oosten van de dorpskern gelegen gehucht is. 

Iets meer nog is te halen uit een oorkonde van 1331, waarin de 
„paelsteden" van Turnhout werden vastgesteld. Deze liepen „a (bo
nis monachorum sancti Mychaelis Antwerpiensis apud Mersblaes) 
usque ad domum Gerardi Huelt apud Sondereyghen et ab inde 
supra Ghelle, de Ghelle ad bona monachorum de Tongerlo prope 
Ravels....".155 

Terwijl Baarle (waaraan het uitgestrekte Tumhoutse rechtsgebied 
toch in het noorden grensde) niet genoemd wordt, blijkt hier toch 
expliciet het bestaan van een gehucht Zondereigen en van de buurt-
sohap Gel, ook wel Geile genoemd. 

In ieder geval sedert de 17e eeuw is het gehucht Zondereigen ge
legen tussen twee takken van het riviertje de Mark. De vraag rijst 

1M) P. J. Goetschalckx, Oorkonden St. Michiels-abdij I no. 113. 
»s) Taxandria (Turnhout) N.R. XXV (1953), 4. 
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derhalve waarom deze waterlopen in het geheel niet in de grensbe-

schrijving voorkomen. Was hun loop toen anders of had Zonder

eigen destijds een andere begrenzing? Vragen dde niet te beantwoor

den zijn. 

C. Boarie onder Turnhoutse administratie. 

De rekeningen van de rentmeester van de hertog te Turnhout 

zijn vanaf 1397 bewaard gebleven. Daarin komt Baarle steeds voor. 

Naar het schijnt verpachtte hij de inning van bepaalde hertogelijke 

inkomsten te Baarle, want in enkele rekeningen vindt men slechts 

verantwoord: „Item ontfangen van den rentmeesterscap van Baerle 

XII d. groten vleems" (1399/1400). Het volgend jaar bedroegen de 

inkomsten XX d. (1400/1401). Cijnzen werden echter afzonderlijk 

verantwoord. In 1401/1402 wordt wegens erfcijnzen XVII s, VII d 

en VllYz s verantwoord.15β 

Meer is er bekend omtrent de activiteiten van een rechterlijk amb

tenaar te Turnhout, de schout. Namens de hertog hief hij te Baarle 

in 1397/1398 boete wegens het aanvaarden van goed, dat iemand 

niet toebehoort, het afgraven van een weg, het trekken van een 

„pasmeesse" (d.i. een sikkelvormig mes) en van Willem van Eyke, 

„dat siin hont eens mans kint beet, dairt af sterft".1" Van 1405/ 

1406 dateert de vervolging van zekere Jan Zeus wegens mishande

ling van de koster van Beerse. Het betrof een twijfelgeval, niet al

leen omdat de misdadiger op het grondgebied der heren van Breda 

woonde, maar ook omdat de mogelijkheid 'bestond dat het geïncrimi-
neende feit had plaats gehad op het territoir van die heren. Er werd 
volstaan met de betaling van een boete van 10 Franse kronen.158 

1M) ARAB, Rekenkamer van Brabant, Rolrekeningen 2494 en 2496. 
^7) ARAB, Rekenkamer van Brabant 48601. 
,5H) Alsvoor no. 12983, fol. 25. „Van diversen avonturen. Van Jan Zeus om dat hi 
sloech den coster van Beerse metter vuyst, tusschen den welken enen vrede stom, en
de want die schouteit niet wael op hem gewinnen en conste mit rechte ende vrese 
hadde als hem wart geseit dat gevallen was in des jonckeren lant van Assouwen. 
So lieten die schouteit pointen (?) hi rade van den ouders, die hem dat wael he-
moeden ende want hi oie wonende was in des jonckeren lant van Assouwen ende 
noch is om X cronen Vrancryks, valet XXXII s. iiii d." 
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Een enkele sprokkeling nog uit de rekening van 1477. Van Baarle 

zegt de schout daar: „In de prochie ende banc van Baerle, die huer 

hootvonnisse halen te Zandhoven, dair 't vierendeel of dairomtrent 

mynen geneden heere toebehoort ende die ander drie delen mynen 

joncheere van Nassouwen ende alle kueren ende breuken zijn al-

dair als te Lille ". Een zeer jonge knaap had onder dreiging van 

de scherprechter een diefstal bekend, maar deze later herroepen. De 

schout liet hem de straf afkopen voor ƒ 11,—.159 

In 1479 moest een Baarlenaar boete betalen omdat hij iemand had 

geslagen „mit eenen getackelden stocke". Uit 1521 is een geval van 

manslag bekend, te Baaxle begaan bij het kolf spel.1β0 

De schout van Turnhout diende te waken tegen inbreuken op 

zijn rechten door de drossaard van Breda, die immers de jurisdictie 

uitoefende over Baarle onder Nassau. Hij liet b.v. in 1707 een ver

klaring afleggen door schepenen van Baarle-Hertog, die inhield dat 

de Bredase functionaris een inwoner der vrijheid Turnhout bij edict 

had laten indagen ter criminele rolle te Breda „by trecken van de 

clock" en dat de desbetreffende acte van publikatie „noch staet ge-

affìgeert op de кегске poorte, aen de noortzijde van den Zingel al-

daer".1β1 

Aanvankelijk heeft Baarle-Hertog geen eigen secretaris bezeten. 

Alle bevoegdheden kwamen aan de secretaris van Turnhout toe, 

sedert de hertog van Brabant in 1422 Johannis Sykens had aange

steld tot klerk der schepenen, mannen van leen, mansmannen, en 

laten in de vrijheid en de dorpen Turnhout, Arendonk, Weelde, 

Gierle, Lille, Wechelderzande, Beerse, Merksplas, Baarle, Vosselaar 

en Schoonbroek.1β2 Deze aanstelling scheen in strijd te zijn met een 

15·) Alsvoor no. 12986. 
1"°) Taxandria (Turnhout), N.R. XI (1939), 49-50 (brieven van abolitie dd. 1521 
apr. 14). 
l e l ) RAA, GABH no. 108. 
1β!) GAT, charters no. 29, oorkonde van 30 aug. 1422. De Turnhoutse secretaris 
had dus geen zeggenschap in Poppel, Ravels en Weelde. 
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oud recht der Tumhoutse schepenen, die beweerden, dat zij zelf 

hun secretaris mochten benoemen, maar zij verzetten zich er niet 

tegen. Wel kwam het enige decennia later tot een actie, die tot ge

volg had dat hertog Karel de Stoute hen in 1469 in het gepreten

deerde recht bevestigde.ш De practijk was overigens dat de secre

taris van Turnhout zijn substituten aanstelde m de genoemde dor

pen. 

Dat Baarle-Hertog nu Belgisch gebied is, vindt zijn oorsprong in 

de nauwe band die het onderhield met het land van Turnhout, een 

band die nimmer verbroken werd, zelfs niet bij de grote staatkun

dige verandering, die de Vrede van Munster teweeg heeft gebracht. 

Door het gebied van het hertogdom Brabant werd een grenslijn ge

trokken maar deze lijn gold niet voor Baarle-Hertog. 

De band tussen Baarle-Hertog en Turnhout is definitief bevestigd 

toen op 27 december 1647 te Munster een akkoord was gesloten 

tussen vertegenwoordigers van de koning van Spanje en de prinses 

van Oranje. De prinses kreeg daarin toegewezen: 1. het land van 

Montfoort bij Roermond; 2. stad en heerlijkheid Zevenbergen; 3. „la 

Terre et Seigneurie de Turnhout, scituee en Brabant avecq Ie Chas-

teau, Banc de Scoonbroeck, et toutes aultres appendances et depen

dances, droits et juridictions, sans rien reserver, promettant sadite 

Majesté de faiire suivre avec la susdite Terre et Seigneurie de Turn
hout à ladite Dame Princesse Douairière les vilhges, hameaulx et 

aultres droits, qui d'ancienneté ont dépendu et appartenu d'icelle 
Terre et Seigneurie".1β4 Zeer duidelijk was Baarle-Hertog iiierin be-

«') Taxandria (Turnhout) N.R. IX (1937), 64-95, met name de op p. 91 afgedruk

te „Declaratie van de heerlyckheden ende dorpen van Arendonk, Weelde, Poppel, 

Ravels, Baerl, Merxplas, Bersse, Vorsselaere, Gierle, Lille, Wecheldersande, ende 

Vlimmeren, in wat manieren deselve connex syn ende ressorteren onder de vryheyt 

ende poort van Turnhout". —• Uit de domeinrekening van Turnhout over 

1473/1474 fol. Il (rekenkamer 5195 sub 4°) blijkt dat de heer het „clerckscap" 

aan de stad Turnhout had gegeven. 

'^4) Jansen, Turnhout. Bewijsstukken, 33-35. Frederik Hendrik's weduwe Amalia 

van Solms, die van nu af vrouwe van Turnhout was, liet deze heerlijkheid na aan 

(vervolg van noot 164 op p. 55). 
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grepen. Het is voor ons welhaast onbegrijpelijk dat men toen niet 
voldoende moeite heeft gedaan om het ontstaan ener enclave in de 
Republiek te voorkomen. 

§ d. De handhaving der enclaves in 1648, 1815 en 1843. 

Reeds vele malen is de vraag gesteld, waarom niemand er ooit toe 
gekomen is aan de eigenaardige situatie in Baarle een einde te ma
ken. Dat dit niet geschied is, valt op omdat er toch driemaal in de 
historie een uitgezochte gelegenheid heeft bestaan om de enclaves 
van Baarle-Hertog op te heffen: in 1648, 1815 en 1843. 

1648 

Zo even vermeldden we reeds dat bij de onderhandelingen over 
de Vrede van Munster aan de weduwe van Frederik Hendrik, 
Amalia van Solms, enkele heerlijkheden als privé-bezit werden toe
gewezen. De prinses kreeg daarbij dus o.a. de heerlijkheid Turnhout 
met kasteel, bank van Schoonbroek, en alle andere aanhorigheden, 
zoweJ dorpen als gehuchten, rechten en lenen, die hieraan van ouds 
verbonden waren. Zij verplichtte zich deze heerlijkheid als een erflijk 

(vervolg van noot 164 p. 54) 

haar kleinzoon prins Willem III; dit geschiedde in haar testamenten dd. 11 aug. 
1651, 17 febr. 1663 en 16 juni 1668 (Kon. Huisarchief, Inv. 14-XIII, 3, 4 en 5). 
De volgende personen waren vanaf 1649 heer of vrouwe van Turnhout: 
I. Amalia van Solms, ingehuldigd 8 sept. 1649 te Turnhout; zij stierf 8 aug. 

1675. 
II. Maria van Nassau, gemalin van Lodewijk Hendrik, hertog van Zimmeren 

(vruchtgebruik), mei 1676-1688. 
III. Willem III, prins van Oranje, op fideicommis. Leenverhef dd. 23 apr. 1676. 

Heer van 1688-1702. Van 1702 tot 1711 werd de eigendom der heerlijkheid 
betwist. 

IV. Frederik I, koning van Pruisen. 1711-1713. 
V. Frederik Willem, koning van Pruisen. 1713-1740. 
VI. Frederik III, koning van Pruisen. 1740-1745. 
Maria Theresia verklaarde de koning van Pruisen in 1745 van dit leen vervallen 
(Jansen, Turnhout, I, 283). De heerlijkheid werd toen verkocht aan Emmanuel 
Tellez Meneres Y Castro, hertog van Silva Tarouca, ridder van het Gulden Vlies. 
1753-1768. 
Graaf Juliaan Gislenus de Pestre de Seneffe, bij koop. 1768-1773. 
Graaf Joseph Frans Xavier de Pestre. 1773-1795. 
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leen van het hertogdom Brabant te houden, de Rooms-katholieke 
godsdienst te handhaven en de geestelijkheid in het rustig genot van 
haar bedieningen te laten.ies 

Deze toewijzing was niet geheel zonder moeilijkheden tot stand 
gekomen. Turnhout was immers bezwaard met schulden, terwijl 
enkele onderdelen van het land van Turnhout waren vervreemd. 
Aitzema zegt hierover: „De Spaensche hebben oock veel te doen 
gehadt om aen de princesse douarière te leveren Turnhout en Seven-
bergen; 't welck sy niet wilde aenveerden voor en aleer de Koninck 
het soude hebben bevrijt ende gesuyvert van alle schulden daer op 
staende. Het welck dese somer geschiet is met jalousie aen de Prins 
van Orangie, dien het leedt was, dat Spaengiën oock niet soo promp-
telyck voldede wat hem by particulier tractaet was belooft."1ββ De 

toewijzing van het land van Turnhout aan Amalia van Solms was 

geregeld in akkoorden, waarvan er een zo even reeds werd genoemd. 

Deze dateerden van 8 januari en 27 december 1647, en werden in 

artikel 45 van de Vrede van Munster bevestigd.1β7 Noch in de lite

ratuur over de totstandkoming van de Vrede van Munster, noch in 

archivalia van deze tijd vindt men ergens iets dat wijst op pogingen 

tot het lichten van Baarle-Hertog uit het juridisch en administratief 

kader van het land van Turnhout. Niemand schijnt aan de moge

lijkheid of noodzaak daarvan te hebben gedacht. Gewend als men 

was aan de exterritoriale ligging van vele dorpen, heerlijkheden en 

leengoederen, moet de handhaving van een enclave van het land 

van Turnhout — en dus van de Zuidelijke Nederlanden — in de 

baronie van Breda voor niemand een probleem hebben gevormd. Nu 

ίη) Jansen, Turnhout I, 235 en Bewijsstukken Wereldlijk deel no. XII. Zie ook 

hierna blz. 57 en L. van Aitzema, Verhael van de Nederlandsche Vrede-Hande-

ling, in: Saken van Staet en OorlogH VI, 2e stuk ('s-Gravenhage 1672), 360-362. 
l e 9 ) L. van Aitzema, Sahen van Staet en Oorlogh in, ende omtrent de vereenigde 

nederlanden III ('s-Gravenhage 1669), 379. 
1 β ') Zie voor het akkoord van 8 januari 1647: L. van Aitzema, a.w. III, 243-245; 

voor art. 45 van de Vrede van Munster: Groot Placaet-Boeck I, 94. Literatuur 

hierover o.a.: P. Bougeant S.J., Histoire du traite de Westphalie (Parijs 1744) en 

J. J. Poelhekke, De Vrede van Munster (diss. Nijmegen 1948). Zie ook hiervóór 
p. 54. 
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ontstond er nog veel duidelijker dan in de middeleeuwen,1β8 verschil 

in souvereiniteit tussen Baarle-Hertog — Baarle-Nassau. Het jaar 

1648 bracht zodoende de definitieve basis voor de splitsing, die nu 

nog voortduurt. 

De officiële overdracht aan Amalia van Solms had plaats op 26 
oktober 1649. Het land van Turnhout werd bij die gelegenheid 
losgemaakt van de domeinen van het hertogdom Brabant. De over
dracht geschiedde o.a. „a charge que ladite Dame Princesse, ses 
successeurs, ou ayans cause seront obligez de tenir d'oresenavant 
ladite Terre et Seigneurie avecq ses appertenances comme dessus de 
nous en plain fieff a cause de nostre cour feodale dudict Brabant 
aux droictz de relieff, hommage, et aultres redevances, que tous 
aultres nos fieffs tenu de Brabant nous doivent et sont soubzmiz et 
au surplus que la Religion Catholique y sera maintenue a l'ad-
venir...."169 

Het was over dit laatste punt, de handhaving der katholieke re
ligie, dat in de eerste decennia meermalen moeilijkheden ontston
den. Het begon reeds in juni 1648 toen Adriaen Vereist namens de 
prins van Oranje beslag legde op alle kerkelijke goederen onder de 
baronie van Breda, dus ook onder Baarle-Nassau. Hierbij was het 
een twistpunt, of de kerk van Baaxle, die langs de Singel is gelegen, 
tot het Nassaus of tot het Hertogs territoir behoorde. Aanstonds 
zullen we daarop terugkomen. 

De overdracht van het land van Turnhout aan Amalia van Solms 
geschiedde behalve te Turnhout zelf170 ook in Baarle en wel in het 
huis van de Hertogse schepen Comelis Beckers „alwaar noortwaarts 
sceyt Brabant van Nassauw"171 De overdracht had plaats op Hertogs 
, β β) Immers het staatsgezag was in de Bourgondisch-Habsburgse tijd — alleen al 

door de centralisatiepolitiek der vorsten — sterk in macht en betekenis toegeno

men. 
ίη) Jansen, Turnhout, Bewijsstukken, 37-38. 

" · ) Jansen, Turnhout, I, 236. 
1 7 1) Van den Broek, 210. Het huis van schepen Beckers zou volgens rector Van 

den Broek in Boarie's Nieuws- en Advertentieblad van 3 januari 1948 zijn ge

weest „het hoekhuis tegenover het huis van Rijsbosch, in verband met „het huys 

van de Dry Coningen", zodat dan het eerste en het laatste huis worden genoemd 

van de Hertogse „kerckpadt", die parallel loopt met de weg naar Alphen." 
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grondgebied door de gedeputeerde van de koning van Spanje, Or-
mont. De Knuyt, Amalia's gedeputeerde, had dit liever gedaan op 
Nassaus gebied, op het slotje Loveren van de schout Vereist, alwaar 
wel de bij dergelijke gelegenheden gebruikelijke maaltijd gehouden 
werd. 

Spoedig ondernomen pogingen om de Hertogse kerk te confiske-
ren voor de heer van Breda zijn vooral door de pastoor van Baarle-
Hertog verijdeld. Deze, de Norbertijn Gerardus van Herdegom, is 
in vele opzichten een man van betekenis. Hij was in 1617 te Meche-
len geboren; na zijn priesterwijding was hij kapelaan te Alphen 
vanaf 1644. Bij de invoering der hervorming aldaar werd hij kape
laan in Baarle (1648). Toen de hulpbehoevende Baarlese pastoor 
Leppens in het volgende jaar stierf, werd hij diens opvolger.172 Aan 
hem danken wij de „Annales et documenta pastoratus de Baerle 
maxime ab anno 1648 usque ad annum 1667", die ons zeer uitvoe
rig inlichten omtrent al hetgeen op kerkelijk en wereldlijk gebied in 
die periode te Baarle is gebeurd.173 

Zijn belangrijkste verdienste voor Baarle is geweest, dat hij tel
kens wanneer dit nodig was heeft kunnen aantonen, dat de kerk 
van Baarle stond op grond van de heerlijkheid Turnhout en dat 
deze dus buiten de Republiek der Verenigde Nederlanden viel. Het 
gevolg hiervan was indirect dat ook de op Hertogse enclaves wo
nende parochianen niet werden lastig gevallen. Voorts werd Katho
lieke inwoners van Nassau niets in de weg gelegd als zij hun kerk 
onder Hertog gingen bezoeken. 

Reeds voordat Van Herdegom het pastoraat van Baarle vervulde, 

"*) Taxandria I (1894), 129-134; v.d. Broek, 167; N.N.B.W. I, kol. 1086. Van 
Herdegom was schrijver van geestelijke werken (o.a. Diva virgo candida) en stichtte 
te Baarle de kapel van O.L.V. van Loreto. 
173) Deze Annales zijn vervat in een 282 pagina's tellend in perkament gebonden 
boek, dat berust in de pastorie van Baarle-Hertog. Van dit werk zijn gedeelten 
deels in het Latijn en deels in Nederlandse vertaling uitgegeven door P. J. 
Goetschalckx in diens Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude 
hertogdom Brabant VII en alleen in Nederlandse vertaling door Van den Broek 
in diens Bijdragen, o.a. op pag. 40-51 en 103-105; zie ook p. 252 noot 36 van dat 
werk. 
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waren er pogingen gedaan om de kerk van Hertog bij Nassau in te 

lijven. In juni 1648 was hier nl. Adriaen Vereist versdienen; deze 

had als geoommitteerde van de prins van Oranje pastoor Leppens 

verboden nog kerkelijke inkomsten te innen. In een rekest aan de 

prins betoogden pastoor en dorpsbestuur van Baarle-Hertog daarop, 

dat de kerk van Baarle op Hertogs gebied stond „als sijnde tot een 

claer teecken van desen de voors. kercke omringelt met twelff à der

tien woonhuysen, staende oock altesamen gebouwt op des Hartochs 

gronden ende wesende limiten waermede de erffven van de Hartoge 

van die van de Baronnie omtrent de voors. paroohiekercke worden 

affgesoheyden". 

Andere bewijzen waren volgens hen dat de kerkrekening van 

Baarle steeds was geschreven door de secretarissen van Hertog; en 

dat de landdeken van het district Turnhout de kerk altijd visi

teerde. 174 

De domeinraad van de prins van Oranje zond het rekest om ad

vies aan de rentmeester, die daarop 28 juni berichtte, dat de inhoud 

van het bezwaarschrift juist was. De kerk stond ook volgens hem op 

grond van het land van Turnhout. Wel had hij verboden betalingen 

te doen aan de pastoor uit gronden, die lagen onder Nassau. Hij 

deed ook nog een goed woord voor de pastoor, die was „een goet 

vreedsamich man, over eenige jaeren by den Heere besocht ende 

geslagen mette apoplexie in de helft van syn lichaem, waervan de 

eenen aerm noch blyft sonder gevoelen."175 

Hiermede schijnt de bedreiging van de Hertogse kerk voorlopig te 

zijn geweken. Maar in 1654 werd beslag gelegd op het onder Nas

sau gelegen Sint Annahuis, waarin de predikant gehuisvest zou 

worden. Die bedreiging was voor pastoor Van Herdegom aanleiding 

om hulp van een invloedrijk familielid aan het Hof in Den Haag 

174) De kerk stond, ook blijkens een specificatie van 1564 onder Hertog — Van den 
Broek, 212. 
^5) ARAG, Nassause Domeinraad, Inv. Hingman 1150 fol. llr-16v; het rekest zelf 
is gedrukt bij Van den Broek, 213. Een exemplaar (minuut?) van het verzoek
schrift is aanwezig in het Rijksarchief te Antwerpen, Gemeentearchief Baarle-
Hertog no. 89 achter de rekening 1659. 
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— Carel genaamd — in te roepen. Deze schijnt enig succes te heb
ben geboekt.17e Drie jaar later was er toch weer een uitvoerig ver
toog nodig om aan te tonen dat de kerk van Baarle niet onder Nas
sau behoorde. Ook nog in 1659 was het gevaar niet geweken, ge
tuige een briefje van zekere Van Mosfeld te Oirschot aan Van Her-
degom, dat hem inlicht hoe hij een nieuwe bedreiging der „Her-
togse" zelfstandigheid kan pareren. Er is verder nog sprake van Van 
Herdegom's bloedverwant Carel en ook van de bekende Rivet.177 

Zelfs in 1661 nog duurden de moeilijkheden voort. Nu ging het 
over de schout van Nassau, die pastoor Van Herdegom om diverse 
redenen lastig viel, zoals het bezoeken van zieken en het dragen van 
zijn kloosterkleed op Nassause grond. Amalia van Solms beschermde 
de pastoor van Baarle-Hertog ook nu weer openlijk. De stadhouder 
van de drossaard van Breda was van die beslissing op de hoogte en 
zeide tot de pastoor: „Domine pastor, inter me et principissam facta 
fuit mentio aliqua Reverentiae Suae, sed quantum capio si Reveren-
tiam suam molestia afficere non faceret ei rem gratam; cui cogita
tion! respondí: modo tu idipsum noscis, sufficit, adeo ut aliquoties 
palam fuerit dictum: ve pastori in Baerle, post mortem principis-
sae."178 

Zelf geeft Van Herdegom zijn verdiensten tegen het einde van 
zijn loopbaan weer in een brief aan de bisschop (18 sept. 1669) 
„....certum est me vitam meam exposuisse ut haec ecclesia maneret 
catholica.... certum etiam est, quod unus de officialibus principis 
Auriaci nobis mature dixerit: nisi dominus oognatus fuisset pastor 
illius ecclesiae, illa fuisset dudum reformatae religionis...."179 

Het lot van kerk en dorp van Baarle-Hertog heeft in deze jaren 

"«) Van den Broek, 104. In de „Annales" (p. 82) staat: „Utcumque ex itinere et 
presenti commotione indispositus eram, atque aliquousque febncitans, id scribo 
Hagam ad consanguineum meum Carel, et quae gerebantur, communico indicans, 
me desiderare iudicium celsitudinis senioris prinripissae super presenti difficul-
t a t e . . " 
177) Het vertoog uit 1657 in GABN, voorl. inv. 409. Een tweede'verzoek en het 
briefje uit 1659 in RAA, GABH 89, losse stukken achter kerkrekening 1659. 
Ι 7 β) Annales Baerlenses pag. 156; cfr. Van den Broek, 53. 
1 7 9) Annales Baerlenses pag. 224; cfr. Van den Broek, 54. 

60 



nauw samengehangen. Het behoud der kerk heeft ook het behoud 
van het dorp betekend. Dat Baarle-Hertog niet bij de baronie van 
Breda is gevoegd (en dus „Staats" werd) danken we op de eerste 
plaats aan pastoor Van Herdegom, op de tweede plaats aan de goede 
gezindheid van de vrouwe van Turnhout, Amalia van Solms. 

1815. 

Een tweede mogelijkheid om Baarle-Hertog te laten opgaan in 
Baarle-Nassau (of omgekeerd) heeft in 1815 'bestaan, toen het Ko
ninkrijk der Nederlanden werd gegrondvest en Baarle-Hertog en 
Baarle-Nassau tot één en dezelfde staat gingen 'behoren. Wat was 
er gemakkelijker geweest dan beide gemeenten samen te voegen en 
onder één provincie te brengen? Maar niets daarvan: er bleven twee 
aparte gemeenten en zelfs bleven die gemeenten elk tot een andere 
provincie behoren. Baarle-Hertog is onder de provincie Antwerpen 
gebracht. Nassau ging onder Noord-Braband ressorteren. 

Blijkbaar is de toenmalige gemeentelijke en provinciale indeling 
met een ambtelijk automatisme teruggegaan op de vroegere toestand. 
Dit verschijnsel komt ook elders in ons land voor; de minuscule heer
lijkheden b.v. van vóór 1795, die niet door de Franse keizer waren 
weggecijferd, bleven als afzonderlijke, maar zeer kleine gemeenten 
voortbestaan. Frappante voorbeelden daarvan treft men in onze pro
vincie aan. ^0 

De invoering van het kadaster in het Koninkrijk heeft medege
bracht, dat een kadastrale scheiding tussen de beide Baarle's werd 
vastgesteld. De hiertoe nodige werkzaamheden begonnen in 1826. 
Eerst in 1836 kwam een prooes^verbaaJ van erkenning der juiste 

1 β 0) In 1840 telden in ons gewest o.a. de volgende op vroegere heerlijkheden 

teruggaande gemeenten minder dan 1000 inwoners: Besoyen (930), Bokhoven (212), 

Empel en Meerwijk (467), Nuland (812) en Vlierden (642). - Zie С R. Hermans, 

Geschied- en Aardrijliskundige Beschrijving der Provincie Noord-Braband ('s-Her-

togenbosch 1845), 127, 110, 89, 100 en 141. 
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grenzen tot stand, maar de burgemeester van Baarle-Hertog weigerde 
dit te tekenen.181 

Door de totstandkoming van de kadastrale scheiding werd het be
staan dezer enclaves nog eens sterk benadrukt. Voor de enkele po
gingen tot samenvoeging die in de periode 1815-1830 nog gedaan 
zijn, verwijzen we naar de volgende paragraaf. 

1843. 

Bij het uitbreken van de Belgische opstand was de toestand der 
limieten in Baarle — mede door de kadastrale scheiding — nog prak
tisch dezelfde als in 1795. Zo bleef het ook bij de grensregeling tus
sen Nederland en België, die plaats had ingevolge het Beschrijvend 
proces-verbaal van 8 augustus 1843. Voor dit doel was een gemeng
de commissie ingesteld uk de grensregelingscommissies van beide 
landen. Haar lijvige processen-verbaal getuigen van de moeilijkhe
den die de beschrijving der grenzen opleverde en van de pogingen 
tot grenscorrectie die toen tevergeefs zijn gedaan. In haar 162e zit
ting van 17 juni 1841 kwam zij tot de volgende conclusie: „On 
convient qu'il est désirable de faire cesser l'état de choses actuel. A 
cet effet la commission Néerlandaise pense que, moyennant une 
juste compensation, la partie de la commune de Baarle-Duc qui est 
enclavée dans celle de Baar-le-Nassau pouvrait être abandonnée à la 
Néerlande et que le hameau de Castelré et la partie appartenante à 
la Néerlande dans celui de Zondereygen pouvraient déjà servir 
d'élément de compensation...."182 

Daags daarop sprak de Nederlandse commissie haar verbazing 
erover uit dat de Belgische commissie eerst inlichtingen wilde in
winnen over ruil van grondgebied. De onderhandelingen daarover 
werden geschorst.183 Tenslotte deelden de Belgen in de 175e zitting 

ш ) Affaire relative à la souveraineté sur certaines parcelles frontalières (Belgique/ 
Pays-Bas), Contre-mémoire du gouvernement пеегЫпааІ5, (juin 1958), vol. Ι, Ιο
ί 9 en vol. II, annexes VII, Vila en VIII. 
1β4) Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brussel, Correspondance politique, exé
cution du traité de paix avec les Pays-Bas, limites. 
18Э) Alsvoor, procès-verbal de la séance 163. 
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(van 2 december 1841) mede dat zij niet anders konden doen dan de 
verklaring hernieuwen die op 4 september door baar voorzitter was 
gedaan en die strekte tot handhaving van de status quo voor deze 

gemeente „La commission belge regrette donc de ne pouvoir 

entrer dans la voie d'arrangement indiquée par la commission néer
landaise." 184 

Uit een later résumé blijkt dat de pogingen om door ruil van 
grondgebied de enclaves op te heffen vooral afgestuit zijn op be
zwaren der Belgische regering om de op die enclaves wonende be
volking naar een andere staat te laten overgaan.18S Middelerwijl had 
in oktober reeds de feitelijke grensregeling in Baarle plaatsgehad. 
De commissie verbleef hier van de 15e tot de 20e dier maand.18e 

De grensregelmg werd tenslotte vastgelegd in het reeds genoemde 
proces-verbaal (convention de limites) van 8 augustus 1843.187 

§ e. Pogingen tot opheffing. 

De eerste pogingen tot opheffing der enclaves dateren van 1789. 
In artikel 13 van het op 8 november 1785 tussen de Republiek en 
keizer Jozef II gesloten Tractaat van Fontainebleau was de benoe
ming gelast van commissarissen om de grenzen van Brabant vast te 
stellen en om uitwisseling te beramen van geënclaveerde of ongun
stig liggende gronden. De keizer benoemde als zodanig kolonel De 
Brou en de Staten Generaal belastten Benjamin baron van der Borch, 
drossaard van Breda, met deze zaak.18β 

1 § 4) Alsvoor; gedrukt in Affaire relative.. Annexes au contre-mémoire no. XXVII 
(p. 56). 
185) Alsvoor, limites 2, 140. 
ie») Alsvoor, limites 8. 
le7) Origineel in ARAG, Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken IX no. 12; 
gedrukt in Staatsblad 1844 no. 12. 
1ββ) Gachard, Inventaire des archives de la Belgique. Inventaire des cartes et flans 

manuscrits et gravés, 5 noot 1; ARAB, Junta der betwiste gebieden, no. 509. In 
een hierin berustende brief van Van der Borch aan De Brou, 1 april 1787 uit 
Breda geschreven, vraagt deze De Brou te logeren in een huisje, waar hij mo
menteel met vrouw en kinderen vertoeft („Une petite campagne où je me tiens 
actuellement, qui est sur les confins près d'un cloître de Capucins très connu 
dans ces environs et qui fait la pointe la plus avancée du Braband vers la ville de 
Breda, non loin de l'endroit où la chaussée projettée entre cette ville et Anvers 
aboutiroit"). 
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Deze benoeming en de activiteiten van de genoemde heren schud

den onmiddellijk de inwoners van Baarle-Hertog wakker. Zij waren 

¡nl. bevreesd dat hun dorp geruild zou worden tegen de Nassause 

gehuchten Uliooten en Castdree. In 1785 stelden zij reeds een uit

voerige memorie voor kolonel De Brou op. Het stuk getuigt van een 

zeer grote afkeer van inlijving bij de Republiek. Er wordt op gewe

zen, dat het dorp Baarle-Hertog een florissante handel heeft en dat 

er een „postcomptoir" is. Aan in- en uitgaande rechten was door 

voerman Van Pelt in één jaar tijds reeds meer dan ƒ 22000,— be

taald; ook waren hier fabrieken. De waarde der gronden te Baarle-

Hertog en te Castelree verhield zich als 20:1. Ter illustratie vermeldt 

men, dat in dit gehucht destijds een hoeve met 20 bunder grond 

voor ƒ 1600,— verkocht was. De waarde van de gebouwen op 

ƒ 800,— schattend bleef er voor de grond ƒ 800,— of ƒ 40,— per 

bunder over. De grondwaarde in Baarle-Hertog bedroeg wel ƒ 800,— 

per bunder. In het dorp waren zeker honderd huizen, die ieder voor 

zich evenveel waard waren als de beste hoeve van Ulicoten en 

Castelree. 

Tenslotte werden staatkundige argumenten aangevoerd. Als Baar

le-Hertog „Hollands" werd, zou de Republiek een vooruitgeschoven 

plaats in „Brabant" krijgen, welke situatie niets 'beters kon opleveren 

dan voortdurende twisten. Geheel onjuist is de bewering in deze 

memorie, dat de Hollanders bij de Vrede van Munster de behendig

heid gehad hadden zich Ulicoten en Castelree toe te eigenen en het 

toen hadden doen voorkomen dat die gehuchten „geringe objecten" 

waren. De „Hertogers" vonden het onbillijk dat de Republiek nu 

die twee waardeloze gehuchten als ruilobject aanbood. Onbetwist

baar hing Baarle-Hertog af van de heerlijkheid Turnhout. Men kon 

toch niet onderstellen, dat de keizer een deel van zijn onderzaten 

met hun eigendommen zou willen uitwisselen om niet te zeggen 

verkopen. Men doet een beroep op de Blijde Incomste waarin de 

vorst immers beloofd heeft „geen alignatie selfs van Syne Domeynen 

in Brabant te doen" "a fortdori en mag hy syne ondersaeten 
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en ihunne eygendommen niet vervremden oite uytwisselen".189 

Het laatste staatkundig argument was, dat Baarle nimmer betwist 
gebied geweest was en dat dit dorp van oudsiher deel heeft uitge
maakt van het hertogdom Brabant....„en daer en is geene de minste 
contestatie oyt geweest nopens het territorium nogte de jurisdic
tie." 190 

Naar het schijnt, is kolonel De Brou weinig of niet geïmponeerd 
geweest door al deze argumenten. Dit zal de reden zijn geweest, dat 
in het volgend jaar een verzoekschrift aan het hoogste college in den 
lande, de Staten van Brabant, werd gericht door pastoor, onder
pastoor, schout, schepenen en „gemene" ingezetenen van Baarle-
Hertog, samen met de vrouwe van Turnhout, gravin De Seneffe.1β1 

Hierin wijzen zij erop, dat Baarle-Hertog altijd deel heeft uitge

maakt van Brabant. Het is binnen het kwartier van Turnhout „een 

van de voomaemste en florisantste dorpen....van de gemelde quar

tieren". Een „caerte figuratief" was tot bewijs daarvan bijgevoegd. 

Met kolonel De Brou was door hen afgesproken, dat de uitwisseling 

van gebied „naer den kant van Holland" z¡ou geschieden en het dorp 
Baarle-Hertog geheel onder „Brabant" zou blijven ressorteren. 

Met spijt stelden rekestranten vast, dat aan die afspraak niet was 
voldaan. Ook hier worden Ulicoten en Castehee „twee siegte (d.i. 
armoedige) Hollandsche gehuchten" genoemd. Er wordt op gewezen, 
dat in Ulicoten slechts 13 à 14 gezinnen waren, „die winninge heb
ben voor een peird, de meerderreste sijn oossarden", een laat gebruik 
van het middeleeuwse woord cossaten, dienstbare mannen, onvrije 
arbeiders op een hoeve. Nog niet één zesde deel der bevolking kon 
1ββ) Artikel 7 der Blijde Incomste van Johanna en Wenceslas begint alsvolgt: 

„Voirt gheloven wi hen te houdene die voirs. lande gheheil ende ongescheidene, 

sonder die te verpandene, te vercopene, te versettene noch te becommeren in 

engheenre manieren; ende dat wi.. die voirs. lande laten suelen na die doot onser 

liever ghesellynnen Jehannen. . onghesundert ende onghemyndert.. " Zie Ria van 

Bragt, De blijde inkomst van de Hertogen van Brabant Johanna en Wenceslas 

(3 januari 1356), 98. 

i»») Taxandria XLII (1935), 297 e.v.; Van den Broek, 138-141. 

· · ') Taxandria (Turnhout) N.R. X (1938), 56 e.V.; orig. in het familie-archief de 

l'Escaille de Lier-de Fierlant, Varia Tumhoutana vol. I no. 19; een ander exem

plaar in RAA, GABH, no. 106. 
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de publieke lasten opbrengen („'t is continueele executie op execu
tie"). De bewoners van genoemde gehuchten konden hun eigen 
koren nog niet winnen; dit moest in Baarle-Hertog gekocht worden. 
De vertogers durfden onderstellen, dat uit de collectboeken van 
Baarle-Nassau over bet gehucht Ulicoten kon blijken, dat er nauwe
lijks één Ulicotenaar de publieke lasten op kon brengen. 

In het op 1 г uur afstand van Ulicoten gelegen Castelree was het 

iets beter. Hier waren 16 à 17 gezinnen met een paard. Rekestran-
ten zouden geruïneerd zijn als de plannen doorgingen. Zij hadden 
nl. hun huizen en goederen verkregen „tot excessieve duerte, alleen
lijk met insigt om te schuijlen onder het zoet Jok van Braband". De 
waarde hunner percelen bedroeg het dubbele van de Nassause goe
deren. 

Verder brengen zij nog de godsdienstkwestie ter sprake. De uit
oefening der R.K. religie zal niet meer vrij kunnen gebeuren".... 
....de vertoonders zullen hunne kerke, tot de aerde zelfs waer inne 

de assche van hunne vrouwen en hinders, ouders en voorouders 

rusten, zien onteeren...." Zij beroepen zich ook nu weer op de Con-
stitutiën van den Lande, „soo wel aen de vertoonders" als andere 
Brabanders verleend, volgens welke zij op generlei wijze aan Brabant 
„ontlit" mogen worden. 

Tenslotte verzoeken zij met aandrang over de voorgenomen rui
ling gehoord te worden en „aen de geprojecteerde limietscheijdinge 
toe te brengen eene provisionele interdictie". Behalve door „Cogéis, 
comtesse de Wargemont" was het stuk ondertekend door de ge
machtigden J. P. van Ghilse en P. C. van Ghert. 

Kort daarop hebben dezelfde personen nog een aantal „reflecties" 
op schrift gesteld en aan de keizer en diens regering toegezonden 
„pour servir d'addition à la requeste qu'ils ont eu l'honneur de pré
senter concernant la cession projettée de leur village en faveur de 
leurs Hautes Puissances". De toon van dit stuk is hier en daar krach
tiger en meer gezwollen dan van beide vorige geschriften.192 

m ) Taxandria L (1943), 241 e.v. De bij het verzoekschrift gevoegde „caerte figu
ratief" is in het ARA te Brussel niet teruggevonden. 
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Zij wijzen erop, dat niet alleen hun persoonlijk belang de drijf
veer voor hun actie was, ofschoon dit motief is „un véhicule suffi
sant pour nous engager a mettre en oeuvre tous les efforts dont nous 
sommes capables". Nogmaals beklemtonen zij dat in Baarle-Hertog 
de industrie bloeit en leven inblaast aan de gehele omgeving. Hier 
is het kruispunt der wegen Breda-Turnhout en Antwerpen-'s-Her-
•togenbosoh. Met stelligheid ontkennen zij een bewering der Hol
landse commissarissen dat „les commerçans et fabriquans établis à 
Barle-Duc ne sont attachés à cet endroit que pour y exercer la 
fraude". 

Men verdiept zich in de bedoeling van het Tractaat van Fontaine
bleau. Artikel 13 sprak slechts van „reconnoitre les anciennes limites 
du Brabant". Welnu, zeggen zij, Baarle-Hertog heeft steeds behoord 
binnen de oude grenzen van Brabant. 

Indien men een billijke gebiedsmil tot stand wilde brengen, dan 
zou de keizer voor de 1.266.000 „toises" van Baarle-Hertog moeten 
ontvangen 25.320.000 „toises" van gronden zoals gelegen te Ulico-
ten en Castelree. Na een uitweiding over de godsdienst zegt men: 
„Non sire, vous n'ahondonnerez pas le temple du Seigneur, vous 
n'exposerez pas L· conscience de vos fidèles sujets, vous ne consen
tirez pas à l'échange de Barle-Duc". Als de voorgenomen ruil door
ging, zou dat betekenen: „assimiler une ville ou un village, et ses 
habitants à une métairie et à un troupeau de bétail, dont le proprié
taire peut se défaire à volonté". 

Deze drie dokumenten waren blijkbaar nog niet voldoende om de 
autoriteiten in Brussel te overtuigen van het standpunt van Baarle-
Hertog. Daarom gingen twee afgevaardigden persoonlijk het belang 
van dit dorp in Brussel bepleiten. Op 4 mei 1787 belastten sche
penen en gezworenen de zo even reeds genoemde „stadhouder" 
J. P. van Ghilse en de notaris P. C. van Ghert193 met een commis
sie naar de regering „tot conservatie van voors. kercke en het Dorp 

"'J Zie over deze vooraanstaande Baarlenaar, vader van de bekende Piet van 
Ghert die onder koning Willem I zo'n belangrijke rol heeft gespeeld bij diens 
maatregelen tegen de R.K. Kerk o.a. Van den Broek, 177-178. 

67 



Baarle-Hertog mitsgaders tot onderhoud van den godsdienst". In de 

voorgenomen gebiedsruil zag men blijkbaar mede een bedreiging op 

godsdienstig terrein. ^ 4 

Hoe „Barle-Duc" zich ook geweerd moge hebben, uiteindelijk 

konden de dorpelingen de keizer en zijn gouvernement niet over

tuigen. In elk geval hebben de commissarissen van beide regeringen 

op 7 augustus 1789 te Brussel een plan van gebiedsruiling vastge

steld, dat hierop neerkwam, dat de kem van Baarle-Hertog aan de 

Republiek zou worden toegevoegd en dat de ten westen resp. zuid

westen daarvan gelegen gehuchten Ulicoten en Castelree naar de 

Zuidelijke Nederlanden zouden overgaan.1β5 

Artikel XIII van het „Projet d'un traité de limite entre le Brabant 
Autrichien et Hollandois" omschrijft dit in de volgende woorden:19β 

„Comme de cet endroit les limites sont très obscures et incertaines 
ainsi qu'on peut le voir par les différentes prétentions qui ont été 
avancées par les commissaires des deux parties, qui les ont tracées 
sur les cartes réciproques, pour obvier à toutes ces difficultés, l'on 
tracera une nouvelle ligne de limites plus distincte et plus pertinente 
de manière à oter toute équivoque. 

Et conséquemment pour parvenir à cet effet L.L.H.H.P.P. 
cèdent à Sa Majesté l'Empereur et Roi les ihameaux de Uylekoten 
et celui de Castelré pour être possédés par sa dite Majesté en pleine 
souveraineté et ainsi que L.L.H.H.P.P. le possèdent. 

Et en revanche Sa Majesté l'Empereur et Roi cède à L.L.H.H.P.P. 
les parties du village de Baarle-Duc pour en jouir en pleine souve
raineté et comme sa dite Majesté les possède actuellement." 

"*) RAA, GABH no. 105. 
lts) ARAB, Junta der betwiste gebieden no. 509. Hierin o.a. 16 brieven: „Lettres 
de Mr Ie Baron Van der Borch sur les négociations pour les limites du Brabant 
1786-1788", alle gericht aan kolonel De Brou. De eerste brief dateert van 11 febr. 
1786; de laatste van 15 februari 1788. In dit schrijven zegt Van der Borch „les 
troubles qui ont agités les Pais Bas en général et la Republique en particulier ont 
causés un retard dans nos affaires, au quel je désire de mettre une fin si cela put 
convenir". 
1,e) ARAB, ibidem. Zie ook nog het „Aperçu du toise superficiel des parties de 
terres cy après dénommées relativement à la Carte des limites du Brabant". 
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Van het gehucht Castelree zouden 909.050 vierkante „toises" naar 

de Oostenrijkse Nederlanden overgaan, van Ulicoten 1.374.950 

vierkante toises, van Eikelenbosch en het Nederlandse deel van 

Zondereigen 1.016.400 vierkante toises, in totaal 3.380.400 vierkante 

toises. Daarentegen zouden slechts 58.200 toises in de kom van 

Baarle-Hertog aan de Republiek toegevoegd worden. In oppervlakte 

was er van equivalentie dus geen sprake, maar het economisch be

lang van de dorpskom stak vanzelfsprekend verre uit boven dat van 

de heidevelden en slechte akkergronden in Uliooten en Zondereigen. 

De voorgestelde grenzen werden nauwkeurig op een enorme kaart 

uitgezet, waarvan gedeeltelijke reprodukties hierbij zijn afgedrukt.1ββ* 

Dat de plannen in Brussel goed ontvangen zijn, blijkt uit een 

briefje van een 'hoge ambtenaar197 aan de regering,1β8 waarin deze 

de ingewikkelde situatie hier ter plaatse nog eens duidelijk uitlegt. 

Het „Brabantse" deel van Baarle was geheel en al vermengd met het 

Hollandse deel; de heidegronden waren gemeenschappelijk. „Pres

que tout Baarle-Duc ne consiste qu'en entrelacement de parties mi

nutieuses et il est à présumer que le Stadthouder et la Republique 
attachent un prix considérable à l'acquisition de Baarle-Duc". Mede 
op fiscale gronden achtten daarom de raadsheren Reufs, de Mahieu 
en Delplancq de ruil van Baarle-Hertog tegen de gehuchten Castel
ree, een deel van Ulicoten en andere in het project van 7 augustus 
1789 aangewezen terreinen gewenst. Dit schrijven dateert van 21 
juni 1791.1ββ 

Hoe het plan ook nog bij andere autoriteiten ontvangen moge zijn, 

zeker is het, dat de voorgestelde transactie geen doorgang heeft ge

vonden. Vermoedelijk ligt de oorzaak daarvan in de in 1792 be

gonnen oorlog van Frankrijk tegen Oostenrijk en de verovering van 

België op het einde van 1794. 

i"a) Zie hiervóór tussen p. 24 en 25. 
ιβτ) Wi e ¿¡t w a S ) yjei niet ¡^ te gaan , 

«e) De aanhef luidt: „Madame, Monseigneur". 
"·) ARAB, Junta der betwiste gebieden, no. 509. 
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De tweede poging tot opheffing der enclaves is na 1815 onder
nomen, toen beide dorpen tengevolge der vereniging van Noord en 
Zuid in één staat kwamen te liggen. We wezen reeds op de merk
waardige omstandigheid, dat Baarle-Hertog, hoewel ihet in de pro
vincie Noord-Braband kg, toch bij de provinde Antwerpen werd 
ingedeeld, terwijl bet dorp Baarle-Nassau wèl onder Nooid-Braband 
kwam. Deze poging is op gang gekomen naar aanleiding van 
moeilijkheden die zich in 1818 voordeden tussen de gemeente 
Baarle-Nassau en de „Antwerpse" gemeente Minderhout over het 
onderhoud der armlastige inwoners van het Nassause gehucht Cas-
itelree. Dit göhuoht behoorde in burgerlijk opzicht wel tot Baarle-
Nassau, maar kerkelijk ressorteerde het zoals gezegd onder Minder
hout. Deze problemen gaven de koning uiteindelijk aanleiding om 
bij besluit van 2 januari 1823 de minister van binnenlandse zaken 
te machtigen om een wet of koninklijk besluit voor te bereiden in
zake de vereniging van Castelree met de Antwerpse gemeente Min
derhout. 200 

Gedeputeerde staten van Noord-Braband zonden 6 februari d.a.v. 
een advies terzake aan de minister. Zij hadden veel fiscale bezwaren 
tegen de voorgenomen vereniging en konden daarom slechts dan 
met de afstand van Castelree akkoord gaan, als de gemeente Baarle-
Hertog zonder verdere compensatie geheel werd verenigd met Baar
le-Nassau. 

De provinciale staten van Antwerpen, over dit standpunt om ad
vies gevraagd, huldigden een geheel tegenstrijdige opvatting. Zij 
meenden in een brief van 14 juli 1823 niet alleen recht op Castel
ree te hebben, maar ook op de gehele gemeente Baarle-Nassau. Deze 
transactie zou moeten dienen ter compensatie voor de afstand (in 
1807) aan het koninkrijk Holland van het in Noord-Braband gelegen 

200) Bij Kon. Besluit dd. 5 februari 1818 was bepaald, dat vereniging van geën-
claveerde percelen met de omringende gemeente aanspraak zou geven op toevoe
ging van andere grond ter vergoeding aan de gemeente, door welke het ingesloten 
stuk wordt afgestaan. Zie hiervoor Affaire re la t ive . . . . Annexes au contre-mémoire, 
34. 
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Luyksgestel, waarvoor hun provincie nimmer een vergoeding had 
ontvangen. Zij deelden verder nog mede, dat de inwoners van Castel-
ree zelf vereniging met Minderhout wensten. Gedeputeerde staten 
van Noord-Braband bleven in een brief van 1 april 1824 aan de 
minister bij hun eenmaal ingenomen standpunt. Zij wilden Castel-
ree alleen afstaan in ruil voor Baarle-Hertog. 

Hierna werd van Noord-Brabandse zijde een limietscheiding in 
deze geest ontworpen door de landmeter Van Dijk, welke werd neer
gelegd in een proces-verbaal van 1 juli/10 september 1826.201 Op 
10 september 1827 stelde binnenlandse zaken zich aan de zijde van 
het provinciaal bestuur van Noord-Braband. 

Hierna veranderde het Antwerps provinciebestuur van standpunt. 
Het wilde nu wel Baarle-Hertog afstaan, maar het verlangde in ruil 
daarvoor de Nederlandse gemeente Putte (ten zuiden van Bergen 
op Zoom), die met de Belgische gemeente Putte één geografisdh 
geheel vormde. Andermaal wees men er op dat Antwerpen nog 
steeds een compensatie moest ontvangen voor het vroeger afgestane 
Luyksgestel. Noord-Braband berichtte 28 februari 1828 dat afstand 
van Putte onmogelijk was, daar de grenzen aldaar reeds kadastraal 
waren geregeld. Men dreigde tevens met het inroepen van hogere 
decisie! Hierop stuurde Antwerpen 1 augustus 1828 een nieuw plan 
van grensregeling aan NoordjBraband, dat 20 maart 1829 door weer 
een ander plan werd gevolgd. In dit laatste ontwerp, opgesteld door 
de fgd. Inspecteur van het kadaster Rousseau, werd ieder der be
trokken gemeenten op zichzelf gehandhaafd. 

Er zou een grenslijn worden getrokken langs de grote 'baan van 
Hoogstraten naar Baarle-Hertog vanaf de Baarlebrug; vandaar tot 
aan het kerkhof van Baarle-Hertog (B en C), van het punt С tot 
aan het punt D langs de ringmuur van het kerkhof en van punt D 
tot aan E en F langs de Kerkstraat en langs de baan naar Turnhout 
tot het kruispunt met de baan naar Weelde en vandaar tot aan de 
grens met het grondgebied van Weelde. Het is te betreuren dat de 

го1) Dit stuk is gedrukt in de evengenoemde Annexes p. 32-35; de bijbehorende 
kaart is gereproduceerd in Annexes à la Du-plique, annexe II. 
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bij dit plan behorende kaart niet in het provinciaal archief bewaard 

is gebleven. Toch is het wed duidelijk, dat dit ontwerp beoogde У4 

van de dorpskom benevens de gehele zuidpunt der gemeente Baarle-

Nassau naar de provincie Antwerpen te laten overgaan. Alles wat 

ten noorden, ten n.o. en ten n.w. van de getrokken lijn lag zou tot 

Baarle-Nassau gaan of blijven behoren. Het betekende een ernstige 

aantasting van de dorpsgemeenschap Baarle. Ook bij de toezending 

van dit plan zinspeelde Antwerpen weer op afstand van de Noord-

Brabandse gemeente Putte: „ zijnde wijders dit nieuwe ontwerp 

almede het eenige vatbaar om door ons ingewilligd te worden, ten 

ware U EGA genegen zijn mogten — en zulks zou alleszins wen-

schelijker zijn — ons bij wijze van schadeloosstelling een ander met 

onze Provincie in aanraking zijnd punt aan te bieden, zoo als bij

voorbeeld de gemeente Putte....". 

Nog in hetzelfde jaar zwichtte de provincie Noord-Braband. In 

een brief van 29 december 1829 stelde het provinciebestuur voor 

Castelree en het dorp Putte aan Antwerpen af te staan in ruil voor 

de gehele gemeente Baarle-Hertog, inclusief Zondereigen. Nadat de 

inspecteur van het kadaster een aantal berekeningen van het te 

ruilen gebied had opgesteld, deden gedeputeerde staten 5 juli 1830 

een voorstel tot oplossing der zaak aan de provinciale staten. De 

kort daarop uitgebroken Belgische opstand heeft de uitvoering der 

plannen verhinderd.202 

Dat men zich bij de limietscheiding tussen Nederland en België 
in 1843 heeft willen bepalen tot handhaving van de status quo, 
zagen we reeds. Het duurde tot 1875 — bijna een eeuw na de aan
vang der eerste pogingen — eer wederom getracht werd de toestand 
te saneren. België benoemde in dat jaar commissarissen ter bespre
king met Nederland van de toestand te Baarle. Op 26 september 
1876 erkenden dezen dat het mogelijk was een scheiding der agglo
meratie Baarle door te voeren. Er werden plannen beraamd om 
Baarle-Hertog bij Nederland te voegen en Castelree en Ulicoten 

ï02) Deze gehele passage is bewerkt uit de uitvoerige briefwisseling in de dossiers 
Ρ 5856 en 6114 in het RAH. 
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aan België af te staan. De commissarissen vroegen 'hun regering 
nieuwe instructies, welke zij eerst in 1882 ontvingen.20s 

In eerstgenoemd jaar had de gemeente Baarle-Hertog besloten 
een nieuw raadhuis te stichten naar ontwerp van de architect der 
provincie Antwerpen. De gouverneur van Antwerpen was echter het 
gerucht ter ore gekomen, dat Baarle-Hertog tegen Nederland zou 
worden uitgewisseld en dat Zondereigen tot gemeente zou worden 
verheven. Hij vroeg nu de minister van binnenlandse zaken om 
opheldering over de stand der plannen; de raadhuisbouw werd voor
lopig opgeschort.204 

De plannen der grensregelaars werden allengs bekend onder het 
publiek en de Belgische politici. Er was contact tussen burgemeester 
Van Gilse van Baarle, de Tumhoutse volksvertegenwoordiger 
P. J. M. A. Dierckx203 (later burgemeester aldaar) en het kamerlid 
baron de Broqueville. Beide laatsten werden zodanig beïnvloed, dat 
zij in de kamer het standpunt van Baarle-Hertog (handhaving van 
ongerepte zelfstandigheid !) met klem verdedigden. 

P. Dierckx hield 19 januari 1888 een vurig pleidooi in de kamer 
der volksvertegenwoordigers. Daarin wees hij op het feit dat Baarle-
Hertog sedert bijna twee en een halve eeuw alle lotgevallen van het 
land had meebeleefd en met andere inwoners de heerschappij van 
vreemde heersers had verdragen. Spreker had vernomen dat — waar 
de inwoners van Hertog geen Nederlander wilden worden, de in
woners van Ulicoten bezwaar hadden tegen een transformatie tot 
Belg. 

„Eh bien, messieurs, les 720 habitants de Baerle-Duc, vous supplient 
unanimement par ma voix de ne pas rompre les attaches au moins deux 
fois séculaires qui les réunissent à la Belgique. J'espère, messieurs, et c'est 
ma conclusion, que la Chambre, si un jour le projet de conventions 
élaboré par les commissaires démarcateurs lui est soumis, ne voudra pas 
faire ni des Néerlandais, ni des Belges malgré eux". 

203) Economisch en sociaal tijdschrift II (1948), 255-256; Contre-mémoire p. 45. 
äM) Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brussel, dossier Pays-Bas С 5D, B.D. 4/3. 
=»5) Jansen, Turnhout II, 180-182. Burg. Van Gilse schreef 5 november 1887 aan 
Burg. Dierckx dat hij vernomen had van plannen der Nederlandse regering tot 
ruil van grondgebied (Familiearchief Van Gilse). 
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De minister van buitenlandse zaken, prince De Chimay, stelde de 
afgevaardigde reeds de andere dag gerust. De regering had tot dus
ver nog geen standpunt over de plannen der grensregelaars inge
nomen, omdat zij er nog niet over had beraadslaagd.20e 

Toch zou het „gevaar" voor Baarle-Hertog nog enkele jaren blij
ven dreigen. De plannen van 1875 waren na zeventien jaar in een 
wetsvoorstel gekristalliseerd en bereikten in 1892 de Belgische kamer 
van volksvertegenwoordigers. 11 juni 1892 was een ontwerpover
eenkomst tussen beide landen tot stand gekomen, waarin het be
kende plan stond: Ulicoten en Castelree ruilen tegen Baarle-Hertog. 
Het afstaan van grondgebied zou geen enkele gedwongen verande
ring van nationahteit meebrengen. Een wetsontwerp tot goedkeuring 
daarvan werd door de regering bij de kamers ingediend. De raad van 
Baarle-Hertog, zich thans wel zeer ernstig bedreigd voelend, ont
wierp in zijn zitting van 13 oktober 1892 een smeekschrift aan 
koning Leopold II en aan de kamer: 

„Een kreet van algemeene verwondering, verontwaardiging en misnoegen 

is uit de harten van ons allen Belgen opgestegen, toen wij vernamen, 

dat de internationale commissie tot regeling der grensscheiding tusschen 

Nederland en België in plan had de gemeente Baarle-Hertog, het sedert 

eeuwen in de oudheid, gekend Belgisch dorp, aan Nederland af te 

staan . . . . * ' г ° ' 

Burgemeester Van Gilse stelde zich aan het hoofd der protestbewe
ging. Gesteund door De Bnxjueville en de senator van het arron
dissement Turnhout graaf de Merode, wist hij een overwinning te 
behalen. Het voorstel der regering werd 7 juni 1893 in alle secties 
van de kamer verworpen. Het desbetreffende wetsvoorstel heeft het 
in Nederland nooit verder dan een schriftelijke behandeling ge
bracht. Het werd bij schrijven ал 16/17 september 1897 door de 
regering ingetrokken.20e 

" e ) Annales parlementaires de Belgique, Chambre des Représentants, zitting 1887/ 

1888, 398 en 412. 
207) Gemeentearchief Baarle-Hertog, Raadsnotulen 1880-1906; van deze tekst een 
gedrukt exemplaar in het Frans en het Nederlands in het familiearchief Van 
Gilse bij Mevrouw Rubbens-van Gilse te Vught. 
ïoe) E. G. Lagemans, Recueil des traités et conventions conclus γατ le royaume des 

Pays-Bas XI, 777 en Aperçu général, VIII. 
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Enkele jaren later schijnt gevaar voor een andere „oplossing" ont
staan te zijn, want De Broqueville schrijft 19 juli 1903 aan Van 
Gilse: „zooals wij het vroeger reeds gedaan hebben, zullen wij de 
grensscheiding hardnekkig bestrijden".209 

In de jaren 1909-1911 werd de kwestie wederom ter sprake ge
bracht. Men wilde Baarle verdelen. Dwars door de feitelijke dörps-
kom zou een grens komen. Men zou de enclaves slechts opruimen, 
niet annexeren. De grote moeilijkheid was echter: „hoe zou men 
enerzijds de dorpskom van Baarle-Hertog 'behouden en anderzijds 
verbinding krijgen met het moederland België, zonder dat de ruil in 
het nadeel van Nederland гюи uitvallen?" Enig resultaat werd dan 

ook niet bereikt.210 

Na de eerste wereldoorlog werd de „kwestie Baarle" op de agenda 

van de besprekingen tussen Nederland en de geallieerden geplaatst, 

maar nooit besproken. In de crisisjaren na 1930 werd de zaak 

actueel wegens de grote omvang der smokkelarij in Baarle, die de 

schatkist ongetwijfeld groot nadeel berokkende. Het kamerlid mr. 

J. N. J. E. Heerkens Thijssen pleitte in de zitting der eerste kamer 

van 14 februari 1935 tijdens de 'behandeling der begroting van 

buitenlandse zaken voor sanering: „Ik geloof, dat de legering met 

mij wel de overtuiging zal hebben, dat het een landsbelang is om 

een zoo voor de hand liggende bron van smokkelarij uit de weg te 
" Oil 

ruimen . J 1 1 

Vooral een in beide Baarle's welig tierende deviezensmokkel 

schijnt de Duitse bezetter ertoe bewogen te hebben om de uitzon

deringstoestand van Baarle op het gebied der douanerechten op te 

heffen. Zulks geschiedde per 25 juli 1944 door de „Generalkom

missar für Finanz und Wirtschaft", die bepaalde, dat de Belgische 
enclave Baarle-Hertog — „selbstverständlich ohne Aenderung der 

!0e) Familiearchief Van Gilse te Vught. 
210) Economisch en sociaal tijdschrift II (1948), 256-258; Verslag der handelingen 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gedurende het zittingsjaar 1946/47, 1502. 
г п ) Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gedurende 
het zittingsjaar 1934/35, 265; vgl. ook bijlage A lilde hoofdstuk, 3. 
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staatrechdichen Verhältnisse — in Zoll- und devisenrechtlicher Be
ziehung so zu behandlen sei, als wenn Sie zum Niederländischen 
Zoll- und Devisengebiet gehöre". Reeds na enkele dagen bleek deze 
bepaling niet uitvoerbaar te zijn, weshalve zij werd ingetrokken.212 

Ook na de tweede wereldoorlog bleef de zaak-Baarle de aandacht 
houden. Een plan tot grenswijziging werd nog in 1947 in de eerste 
kamer vergeefs gelanceerd door mr. E. M. J. A. Sassen 21S. 

De voor Nederland ongelukkig afgelopen procedure tond de 
kwestieuze enclave no. 6 nabij het Molenrietven in de jaren 1956-
1959 heeft de regering niet tot nieuwe iratiatieven inzake opheffing 
der enclaves bewogen. Het lot wil, dat de merkwaardige situatie in 
Baarle vooralsnog bestendigd blijft. 

*12) J. Pricken, De belgtsch-nederlandse grens, 48. Van den Broek, 243. 
!1S) Economisch en sociaal tijdschrift II (1948), 256-258. 
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HOOFDSTUK IL 

DE RECHTSINSTELLINGEN. 

§ a. De Schepenbanken. 

De oorsprong der schepenbanken gaat mogelijk terug tot de Ka-
rolingisohe tijd. De keizer liet in plaats van de vroegere rachine-
burgen, door het volk aangewezen voor elke rechtszitting, schepenen 
voor het leven aanstellen. De functie van schepen-rechtsvinder heeft 
een taai bestaan gekend; in België bestaat zij zelfs thans nog, al 
bezit de functie nagenoeg niets meer van de oorspronkelijke inhoud. 

Mag men aannemen dat in deze streken het schependom vanaf 
de Karolingische tijd onafgebroken heeft bestaan? Zeer zeker niet. 
De domaniale periode, die in de dertiende eeuw haar einde schijnt 
te vinden, heeft geen schepenen in de eigenlijke zin gekend omdat 
zij niet pasten bij de juridische status der domeinbewoners. 

Nagenoeg alleen in de steden ontmoet men in de dertiende eeuw 
schepenen. Na die tijd komen zij ook in de dorpen voor. In het land 
van Breda worden zij op het platteland voor het merendeel eerst 
gecreëerd in de periode dat de hertog van Brabant de heerlijkheid 
Breda aan zich hield (1327-1339). Te Roosendaal komen reeds in 
1292 schepenen voor; te Etten in 1278.1 

Een moderne synthese over de schepenbanken bestaat helaas niet. 
Jacques Duesberg mocht dan ook terecht zeggen: „Parmi les insti
tutions du moyen-âge, les jurisdictions scabinales occupent une situ
ation prépondérante. Or, si certaines d'entre elles ont fait l'objet de 
monographies approfondies, il n'existe, à part deux ouvrages, aucune 
synthèse sur ce vaste sujet...."2 

Omtrent de oorsprong der stedelijke schepengerechten bestaan 
drie theorieën: 
1. Er bestaat verband tussen de schepenbanken en de schepenen uit 

de Karolingische tijd (Vanderkinderé); 

') Van der Heijden, Aantekeningen, no. 65 p. 70 e.v. Gesch. van Breda, 83. 
·) Les jurisdictions scabinales en Flandre et en Lotharingie au moyen-âge, 1. 
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2. De stedelijke schepenbank is een geheel nieuwe schepping omdat 
de burgers in de stad geoordeeld moeten worden (Pirenne); 

3. De schepenen in de stad vormen de voortzetting van de schepe
nen in het domein. Deze batste opvatting is door Lyna gehuldigd 
voor het graafschap Loon. Deze ging er van uit dat de stedelijke 
instellingen slechts voortzettingen zijn van de domaniale. 3 

Straks zal blijken dat geen dezer hypothesen op Baarle toegepast 
kan worden. 

Baarle kende twee schepenbanken: die van Hertog en die van 
Nassau. Kwam een dergelijke toestand meer voor? Voor het land 
van Breda zij ook hier weer naar Zundert verwezen, alwaar behalve 
een gerecht voor het Nassause en het Hertogse gebied ook nog een 
schepenbank van de hoge heerlijkheid Wemhout bestond.4 Opmer
kelijk is wel dat het Hertogse gerecht niet door schout en schepenen, 
maar door meier en mannen van leen ibezet werd, zij het dat hun 
functies althans in later tijd met die van schout en schepenen over
eenkwamen. 5 

Een andere vergelijking kan de heerlijkheid Lummen (in Belgisch 
Limburg) bieden. Daar bestonden de Loonse schepenbank van de 
graven van Loon, de Brabantse schepenbank voor hen die van de 
hertog van Brabant afhingen, en de Binnenvrijheid voor al degenen 
die in de dorpskern woonden.6 

Als criterium voor de jurisdictie gold het feit, op wiens gebied 
men zijn haardvuur stookte; zulks op grond van een uk 1470 da
terende ordonnantie van Karel de Stoute. Sommige Lummenaren 
hadden hun boerderij gebouwd op de grens tussen het prinsdom en 

8) Duesberg, a.w., 3. 
4) H. van der Hoeven, Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en 

Wemhout, 65, 109 en 277. 
s) Dit blijkt duidelijk bij de voluntaire rechtspraak; zie b.v. de acten op pag. 72 
van het werk van Van der Hoeven en de acte van 18 juni 1374 bij Cerutti, 
Rechtsbronnen no. 261. 
6) Herinneringsprogramma der Eeuwfeesten van de Kon. Harmonie Sinte Cecilia 
van Lummen 1848-1948, p. 23. 
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het hertogdom. In die gebouwen waren twee kamers, waar zij hun 

vuur konden stoken: de ene op Loons, de ander op Brabants grond

gebied. Ί 

Behalve twee schepenbanken waren er zoals gezegd in Baarle nog 

enige laatbanken. Dat het bestaan van een dergelijk vrij groot aantal 

landsheerlijke en grondheerlijke gerechten in één plaats aanleiding 

tot allerlei geschillen kon geven is duidelijk. Hoe ieders gebied kon 

worden afgebakend valt te leren uit een in 1663 door de Tumhoutse 

advocaat Mallants aan de abt van Tongerlo uitgebracht advies. Hij 

onderscheidde negen gevallen:8 

1. Verkoop van veldvruchten geschiedt: bij executie van een vonnis 

door de schout der (hoge) heerlijkheid; bij voluntaire contracten 

door de meier der grondheerlijikheid. 

2. Het begaan van „heymingen, ibeleyden ende den eeulenck" kwam 

toe aan de meier, tenzij er sprake was van diefstal, geweld, depo-

pulatio agrorum e.d.; in die gevallen had de schout op te treden. 

3. Begaan ( = schouw) van waterlopen kwam toe aan de grondheer. 

4. Bewaren van het zegel was de taak van de schout. 

5. Goedenisse van erfgoederen was een zaak van de grondheer, ten

zij het een executoriale verkoop betrof. 

6. Paalsteking kwam de grondheer toe. 

7. Voluntaire verhuring kon geschieden door een instantie ter keuze 

van de verhuurder. Aan de schout behoorde de verhuring bij 

executie wegens wanbetaling van dorpslasten en de verhuring 

van wezengoed. 

8. Levering van erfpanden in voor- en najaar kwam toe aan de 

schout. 

9. Afhoren van weesrekeningen kwam toe aan de schout. 

Over enkele dezer punten is ook te Baarle verschil van mening 

geweest. W e komen daarop in § с van dit hoofdstuk terug. 

') ibidem p. 23; De Maasgoww I (1879), 69. 
e) AAT, Cartuhrium G pag. 147-149; M. Koyen O. Praem, Tongerlo en de Heer
lijkheid van Ravels-Eel, in Taxandria (Turnhout), N.R. XXVIII (1956), 3-20. 
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1. DE SCHEPENBANK VAN BAARL&NASSAU. 

Oorsprong. 

De schepenbank van Baarle-Nassau is zonder twijfel de oudste 

van Baarle. Haar schepenen worden zonder nadere aanduiding als 

schepenen van Baarle genoemd vanaf 1349.9 De bank is vermoede

lijk ingesteld in of kort na 1328. Op 5 oktober van dat jaar gaf de 

hertog van Brabant aan Klaas van Nispen, schout van het land van 

Breda, macht om „te settene ende te makene scepenen ende dinge-

banghe in allen onsen dorpen van onsen vorseiden lande van Breda 

van onsen weghen.... omme te wisene ende te doene van allen 

dinghen dat Scepenen toehoert пае maennesse ons Rechters". 1 0 Vijf 

jaar later maakte de hertog de schepenbank van Breda tot hoofd 

„van allen den Scependoeme van onsen Lande van Breda". n Een 

en ander had plaats tijdens de twaalfjarige periode (1327-1339), dat 

de hertog de heerlijkheid Breda aan zich hield; de ingevoerde instel

lingen passen in het stelsel van rechtsbedeling, dat in de rest van 

het hertogdom bestond. 

Luttele jaren later, in 1336, treffen wij inderdaad reeds schepe

nen in Baarle aan. Zeven schepenen leggen dan getuigenis af over 

het aandeel dat Baarle in de hertogelijke bede betaalde.1 2 Stonden 

deze schepenen ook nog in andere betrekking tot de hertog en de 

latere heer van Breda? Wellicht waren zij gekozen uit de leenman

nen; althans in die richting wekt een acte van 1369 vermoedens, 

waarin Ghijsel van den Heesibom en Jacop Mergrietensoen genoemd 

e) A. Eiens, De oorkonden van het NorhertinessenMooster St. Catharinadal te 

Breda-Oosterhout (Tongerlo 1929), no. 55-58. 
10) Cemtti, Rechtsbronnen no. 139; Th. E. van Goor, a.w. 449. 

" ) a.w. no. 151; Th. E. van Goor, 453. 
12) ARAB, Weense charters 512a „. . . . ' t dorp van Baerle, dat Rasens nu es van 

Liedekerke. Item t dorp van Baerle was gheset te beden op iiii lib. grote, daer af 

gonden si 't derdendeel al dien tyt, dat si shertoghen waren ende namaels gonden 

si dander twee deel bi Rasyns tide. Ghetuugt met VII scepenen van Baerle op 

haren eet". 
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worden „manne tsheren van Breda ende schepenen op die tijt tot 
Baerle".13 

De schepenen van Baarle-Nassau schijnen geen schepenbank ge
vormd te hebben, die geheel zelfstandig werkte. Reeds vroeg blijkt 
een samenhang met de dorpen Alphen (met Chaam?), GiJze en 
Ginneken. Gezamenlijk waren deze dorpen in 1334 verpand, ge
zamenlijk gebruikten zij ook de in deze streken gelegen woeste 
gronden.14 

Benaming. 

Pas nadat Engelbreoht van Nassau in 1404 heer van Breda was 
geworden, konden de Baarlese schepenen zich nader aanduiden als 
schepenen onder Nassau. Deze vermelding vindt men voor het 
eerst in 1431.15 Acten van 1408, 1424, 1425, 1429, 1435 en zelfs 
van 1439 spreken nog van Baarle zonder meer.18 De gebruikelijke 
betiteling was later: „scepenen in Bairle onder mijnen heere van 
Nassow...." of: „onder onsen (genedigen) joncker van Nassow...."17 

Herkomst. 

Waaruit is de Nassause schepenbank voortgekomen!' Vóór 1328 
bestond in Baarle geen ander gerecht op Nassaus territoir dan de 
Oude Hof van Thom. Daar dit college ook na dat jaar zijn werk
zaamheden onverande«! schijnt te blijven uitoefenen, is het weinig 
waarschijnlijk dat de schepenbank daaruit voortgesproten kan zijn 

" ) Cerutti, Rechtsbronnen no. 251. 
14) Ce ru t t i , Rechtsbronnen, no. 156; G A B , Collectie H a v e r m a n s no . 4, los request 

n a fol. 187; F . A. Brekelmans , D e dorpskeuren van Gilze, i n Verslagen en Mede-

deelingen der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het Oud-V'aderlandsche 

Recht XI , 405-414 . 
15) Erens , O o r k o n d e n St. Catharinadal no . 312 . Z ie ook F . A . Brekelmans , Sche

penen van Baarle-Nassau tot 1525 , in D e Brabantse Leeuw IX, 14-15. 
l e ) Erens , a .w. no . 347 (1439); S. W . Α. Drossaers, H e t archief van den Nas

sauseben Domeinraad, I Het archief van den Raad en Rekenkamer te Breda 

( 's-Gravenhage 1948), reg. 9 4 6 (1408), 1206 (1424), 1244 (1429) e n 1338 (1435); 

A A T , Karters n o . 1468 (ao 1425). 

" ) A A T , Karters n o . 1469, 1763, 1764, 1765, 2 3 2 2 e n 2 3 2 3 ; Drossaers a.w. reg. 

1712 en 1715. 
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dan wel een deel van de taak van die Hof heeft overgenomen. Er is 

dan ook geen aanleiding om de bank van Baarle-Nassau niet als een 

volkomen nieuwe instelling te beschouwen. 

De bevoegdheid der Nassause bank. 

De werkzaamheden der schepenbanken in het land van Breda 

bewogen zich in twee richtingen:1β 

I. De handhaving der rechtsorde. Dit was de oontentieuse recht

spraak, waartoe o.a. behoorde de berechting van geschillen zowel 

criminele als civiele. Tot deze taak behoorde ook de vertegen

woordiging van de souverein als oppervoogd der personae mise-

rabiles (insolvente boedels, weeszaken). 

II. De certificatie van rechtsacten. Aanvankelijk behoorden hiertoe 

alleen de acten van eigendomsovergang en -bezwaring. Later 

kwamen hierbij — in concurrentie met de notarissen — alle 

overige rechtsacten. 

Een deel der zaken werd niet in het volle genecht behandeld, 

maar ter raadkamer. Dit waren de zgn. extra-judiciële zaken. Hier
toe belioorden de schepengeloften, obligatiën, huringen, pachtingen, 
betaling van renten, voogdijen, cautiën, brieven en attestatiën in-
quisitoriaal en uitschrijfbrieven.1β 

Bij het doornemen van het schepenbanksarchief ziet het er naar 

uit dat het bovenstaande ook voor de Baarlese schepenbank heeft 

gegolden. De criminele rechtspraak was tot 1795 echter beperkt tot 

boetstraffelijke zaken. Na dat jaar schijnt de criminele competentie 

verruimd te zijn, al werd daarvan slechts een enkele maal gebruik 

gemaakt. De criminele rol over 1799-1803 bevat behalve een vonnis 

van de Hoge Vierschaar te Breda dd. 8 dec. 1803 slechts een vonnis 

van 26 juni 1799 der schepenen van Baarle-Nassau. Dit betrof dief-

l 8) RAH, J. P. W . A. Smit, Rechterlijke archieven IVd, Inleiding tot de voor-

loopige inventarissen der oude rechterlijke archieven der Baronie van Breda (ge

typt), 5-6. 

1*) J. B. Christijn, Brabandts Recht, dat is Generale Costumen van. . . . Brabandt 

II (Antwerpen 1682), 837 seq. 
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stal van koeien te Veldhoven en Woensel. Tot het uitspreken van 
dit vonnis was het schepencollege „gequalificeeid" bij resolutie van 
representanten van Bataafsch Braband dd. 19 oktober 1797 en decreet 
van het Vertegenwoordigend Lichaam der Bataafse Republiek dd. 
28 september 1798. De delinquent werd veroordeeld tot geseling, 
brandmerking en opsluiting gedurende 25 jaar in het Tuchthuis te 
Breda.20 

Omvang van het rechtsgebied. 

De omvang der jurisdictie van deze bank moet ongeveer geheel 
overeengestemd hebben met die van de tegenwoordige gemeente 
BaarleJMassau. Dit iblijkt uit talrijke schepenacten waarin topony-
men genoemd worden. Deze toponymen waaruit nu een selectie 
volgt, komen alle op het huidige Nassause territoir voor. 

Uit de schepenacten over 1525-1530 der Nassause bank zijn de 
volgende perceelsnamen gelicht; bij de opsomming is ongeveer ge
volgd de richting van west naar oost. 
Ulicoten: op de Lyndbeke, opte Stronct, den Lammenhof, dfen 
Heythof, de Houtheyninge, bij 't Cruys, den Hazenberck, den Beys-
acker, de maey, den wuestenaoker, den wuistacker. 
Castelree en gebied nabij de Mark: in de Schooien, aen den gruenen 
weoh, op Ziegeraeck, aen den Aert, Hooydonck, Elshout, Bairlbrug-
ge, Marckegporen, aen de Werrebeeck, den cleynen molenwiel ge
legen int Bairlbroec20a, beemd de Mauwerick, aen de Corte Vœre, 
opt Ghoir, opte Vloet. 

Eikelenbosch e.o.: den Werenberck, tot Bairle te Looven, de Heze, 
opte Honsheze, den Lovenschen hof, de wijhijninge, de watermeren 
in de meren.20* 
Kom van Baarle e.o.: Verremhof aan de Hoogbraak, de Braact, 
d'eeusel tot Bairle in de Katerstrate, int Acker, omtrent der oud«: 
molen, omtrent der nyeuwer molen, in de Braect, ter Tommeien, 

Ï») RAH, R Baarle Nassau 56. 
Пі) Bij deze plaatsen bestaat twijfel of zij in het aangeduide gebied liggen. 
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oostwaert aent kerclchof, suytwaert aen den kercpat, ten Roethe, 
Sohaerluynen, aen den cingele. 
Gebied ten oosten van de dorpskom: Bosschovense acker, Zoe-acker 
in de Coudseele, Heycant, Oordeel, Reth, Hollant, Nyhoven, in de 
Nyhovense acker, 't Hoolven, St. Salvatoris acker, den Alitenhof te 
Oerdele, Bedaf, den ouden hof te Bedaf, te Heylair.21 

Merkwaardig is, dat de Nassause Bank blijkbaar ook competent is 
over een klein gedeelte van het onder de Hertogse bank behorende 
Zondereigen. Dit was met name in 1527 het geval bij transport van 
een erfelijke pacht uit de beemd „Beerscot" aldaar.22 

Belangrijk is in dit geval zeker nog de kwestie van de jurisdictie 
over de wegen. In de tegenwoordige tijd heeft Nassau alleen volle 
jurisdictie over de wegen, die geheel door Nassaus gebied lopen. De 
rechtsmacht wordt met Baarle-Hertog gedeeld voor wegen, die zo
wel aan Nassause als aan Hertogse percelen grenzen. De grens loopt 
dan over de as van de weg. Het gedeelte van de weg, dat door Nas
sause grond begrensd wordt, is Nederlands. Het andere gedeelte is 
Belgisch.23 

Vóór 1795 is het anders geweest. De jurisdictie over alle wegen 
behoorde aan de heer van Breda en zij werden derhalve gerekend 
onder de heerlijkheid Baarle-Nassau. Een achttal oude lieden ver
klaarde b.v. in 1697 „dat zij wel weten dat alle Heerenbaenen in 
Baerle alleen zyn ende behooren onder Baerle-Nassau alleen, uyt-
genomen een straatje aen de Kercke".24 

Voor de kennis der situatie te Zundert, waar de toestanden ana
loog waren, is er een nota van omstreeks 1550, opgesteld door de 

г·) GAB, R. Breda 786, fol. 1-71' (jaren 1525-1529). 

«) Alsvoor fol. 35v. 
i a ) M. F. Ferwerda, De enclaves in Baarle-Nassau, in: Tijdschrift voor Kadaster 

en Landmeetkunde LXVI, 122-139 (vooral 135). 

«) ARAG, Nassause Domeinraad Inv. Hingman 1020, fol. 204; 1150, fol. 102. 

Zie ook Chr. Kramer in Brabants Heem III (1951), 4; Van den Broek, 210. Zie 

ook bijlagen l-II. Deze en andere verklaringen werden afgelegd om te voorkomen 

dat inwoners van Baarle op de openbare wegen onderworpen zouden worden aan 

de Spaanse convooien en licenten. 
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raadslieden van prins Willem I van Oranje, die het volgende zegt: 

„Et neantmoings au seigneur de Breda appartiennent les che

mins et toutte jurisdiction sur iceulx esdits deux villaiges de Groot 

et Cleyn Zundert, aussi bien audevant les lieux et heritaiges ayans 

leurs resortz a Santhoven (d.i. Zundert-Hertog), que ceulx gisans 

soubz les justices de Nassou et de Cuylenburch ".25 

Het archief der schepenbank. 

In zekere zin is (het archief ener schepenbank een weerspiegeling 

van haar taak. Dat van de Nassause bank is vrij volledig tot ons 

gekomen. 

De inventaris ervan is, zoals bij de meeste Noordbrabantse sche-

penbanksarohieven gebruikelijk, in drie afdelingen gesplitst: die der 

judiciele zaken, d.i. de zaken behandeld voor het volle genecht; de 

extra-judiciele zaken, behandeld voor enkele, meestal twee voor dit 

doel aangewezen schepenen en de zaken van registratie. Ook deze 

werden meestal voor slechts twee schepenen afgedaan. 

Bij de judiciele zaken wordt een in 1576 aanvangende rol aan

getroffen.26 Het protocol 'begint in 1558 te lopen en heeft tot aan

hef: „Dictum van vonnissen, gewesen bij Schepenen in Baerle onder 

den Prince van Oraengièn".27 Dan is er nog een rol, later protocol 

van bezetting van erf- en haafgoed en een protocol van bezetting 

van alleen haafgoed.28 

Bij de extra-judicièle zaken komen voor acten van beëdiging van 

voogden, wezenrekeningen (1581) en rekeningen van insolvente 

boedels (1698).29 

De zaken van registratie zijn neergelegd in protocollen van o p 

drachten (1558), van huwelijksvoorwaarden en testamenten (1747), 

van verkoping en verhuring van erfgoed (1586) en haafgoed (1608) 

*>) V . d. Hoeven , a.w. 357. 
2«) R A H , R Baarle-Nassau 1-20. D e laatste zitting is van 23 januar i 1809. 
" ) Alvoor no . 21-22. 
2 B ) Alsvoor no. 23-31; 32-34. De laatste acte van eerstgenoemde reeks dateert van 
29 juni 1808. 
2 B ) Alsvoor no. 60; 64-96 en 97. 
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en van staten en inventarissen (1727). Ook zijn er losse minuut-

acten van tiendverpaohting der abdij van Thom (1604).so 

Zover gebleken is komen in de Nassause protocollen geen Her-

togse acten voor. Dit vormt mede een aanwijzing voor 'het feit, dat 

het secretariaat van beide banken in den regel door verschillende 

functionarissen vervuld is. 

Αργεί van vonnissen der schepenbank. 

Van vonnissen der Nassause Bank kon op de Hoofd- en Leenbank 

te Breda geappelleerd worden. Zij was in 1333 door de hertog van 

Brabant opgericht; haar bevoegdheid strekte zich over het gehele 

land van Breda en zelfs daarbuiten uit. 27 dossiers van appelzaken 

van Baarle-Nassau uit die periode 1621-1780 zijn in het archief der 

Hoofdbank bewaard gebleven.S1 Hierbij vallen op processen van de 

gemeente van Baarle-Hertog contra de secretaris van Alphen, Baarle 

en Chaam (270) en een proces door een particulier gevoerd tegen 

de „stadhouders" van Nassau en Hertog gezamenlijk (279). 

Schout en secretaris. 

De schout was rechter in germaanse zin; hij had geen stem bij de 

beslissing. Zijn taak bestond in het „manen" der schepenen (leen

mannen). Laatstgenoemde personen waren oordeelvinders. 

Zo was het tenminste in theorie. Vanaf de 16e eeuw is zeker de 

schout de overheersende figuur in de schepenbank geweest. Hij was 

meestal een geletterd man, wat niet van de schepenen gezegd kon 

worden. Zijn oordeel moet in de schepenbank wel heel zwaar ge

wogen hebben. 

De eerste schout wiens naam bekend is, is Jan van Kockelberch, 

die in 1369 genoemd wordt. Roelof van Rijswijk is in 1430 schout 

van Baarle en tevens van Alphen.32 

»Ό Alsvoor no. 107-122; 123-131; 146-148; 150-177; 179-212; 213-218; 219. 

" ) Scherft, Inventaris, 5 en 11; Gesch. van Breda, 83. 
, г ) Cerutti, Rechtsbronnen, по. 251; D. Th. Enklaar, Gemcene gronden in Noord-

Brabant in de Middeleeuwen, no. 168. 
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Het is niet de bedoeling hier een volledige lijst van schouten te 
geven. Vermeld zij nog Pieter van Bemagie (ca. 1682-1728), die te
vens su'bstituut<lrossaard van Breda was. Merkwaardig is, dat hij de 
secretaris van Baarle-Hertog tot substituut-schout van Baarle-Nassau, 
Alphen en Chaam aanstelde. Na Bemagie's dood bleef deze die post 
bedienen tot aan de benoeming van schout Floris van Gils.33 

Evenals voor de schoutsfunctie bestond er ook een combinatie 
van Alphen, Baarle en Chaam voor het ambt van secretaris. Dit gold 
b.v. voor Melchior Crol (f 1755 te Alphen), Albertus Raap (f 1774) 
en Caspar Oovert Bles (benoemd 1775).u 

Zegel. 

Als zegel heeft deze bank vanaf het midden der 18e eeuw drie 
boven elkaar geplaatste balen gevoerd. Daar Baarle in de streektaal 
doorgaans als Baal of Baol wordt uitgesproken, kan men dit dus een 
sprekend wapen noemen. De oudst bekende afbeelding dateert van 
1744.S5 

Vóór het midden der 18e eeuw werden de acten der schepenbank 
bezegeld met de privé-zegels der schepenen. Het zegel der schepen
bank is in 1817 tot wapen der gemeente Baarle-Nassau verheven.ïe 

Opheffing. 

De schepenbank werd opgeheven na de inlijving van dit deel van 
Staats Brabant bij het Franse keizerrijk met ingang van 24 april 
1810. Het duurde echter nog enige tijd eer hier de Franse rechter-

") Van den Broek, 129. Pieter van Bemagie wordt in 1682 voor het eerst als 
schout van Baarle-Nassau vermeld. Zie GABN, resolution no. 99a, dd. 4 aug. 
1682. 
") ARAG, Nassause Domeinraad 1147, fol. 196, 205, 215, 228, 236. 
"*) Th. E. van Goor, a.w. 372. Volgens de oud-rijksarchivaris Smit schijnt om
streeks of na 1700 een ordenende hand werkzaam te zijn geweest, die „met enig 
begrip der heraldiek" een aantal gemeenten der baronie (ook Baarle) heeft voorzien 
van een wapen. Zie J. P. W. A. Smit, De zegels en het wapen van Roosendaal, in: 
Jaarboek Ghulden Roos III (1943), 97. De oudst bekende zegelafdruk der bank 
van Baarle-Nassau bevindt zich op een borgbrief dd. 1756 okt. 27 in het GA te 
Oosterhout (zie afb. 11b). 
M) KI. Sierksma, De getneentewapens van Nederhnd (Utrecht 1960), 26 en 167. 
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lijke organisatie werd ingevoerd. Een Keizerlijk Decreet van 8 no
vember 1810 stelde vast een „Reglement sur l'organisation judiciaire 
etc. dans les Départements des Bouches du Rhin, des Bouches de 
l'Escaut et dans l'arrondissement de Breda".37 Eerst op 20 mei 1811 
werd hier de Franse wetgeving van toepassing verklaard en op 10 
juni 1811 werd te Breda geïnstalleerd het „Tribunal de première 
instance", dat zijn werking uitstrekte over het gehele arrondissement 
Breda. Dit gebied werd voorts in zeven kantons verdeeld: Bergen op 
Zoom, Roosendaal, Oudenbosch, Zevenbergen, Oosterhout, Breda en 
Ginneken. Onder dit laatste kanton viel nu Baarle-Nassau. De taak 
der Nassause bank ging op de vrederechter te Ginneken en de recht
bank te Breda over.38 De laatste acten van het rechterlijk archief 
lopen inderdaad niet verder dan het voorjaar van 1811 (no. 177 
b.v.).39 

2. DE SCHEPENBANK VAN BAARLE-HERTOG. 

Oorsprong. 

Over het ontstaan dezer schepenbank bestaat weinig zekerheid. 
Het is niet erg waarschijnlijk dat zij ouder dan de 15e eeuw is. Te
gen die onderstelling zou kunnen pleiten, dat in 1333 reeds een 
afzonderlijke dorpsgemeenschap Baarle-Hertog schijnt te bestaan. 
Men spreekt dan n.l. van „Baerle dat onder onsen here den Hertogh 
van Brabant gelegen is".40 Is hiermede slechts een gebied bedoeld 
of een juridische eenheid, die voor dat gebied in het leven was ge
roepen? In het laatste geval kan toen reeds voor dat dorp een sche
penbank bestaan hebben. Het is voorts mogelijk dat over het gehele 
toenmalige Baarle slechts één gerecht competent was. 

37) W. F. H. Oldewelt, Inventaris der zgn. nieuwe rechterlijke archieven 1811-
1838, 11 e.v. 
38) I.e. pag. 12. 
39) Voor de massale afzetting van Roomse schepenen en ander personeel zijn nog 
van belang acten dd. 5 okt. 1667 en 19 apr. 1668 in R Baarle-Nassau 130. 
4(1) J. Habets, De archieven der....abdij THorn I no. 167 (p. 133); Van den 
Brock, 33; Cerutti, Rechtsbronnen no. 153. 
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Vreemd is, dat in de gehele veertiende eeuw geen schepenen van 
Baarle-Hertog vermeld worden. WeJ signaleert men schepenen in 
Baarle tout court. Zoals gezegd is de kans echter groot, dat hiermede 
de schepenen van Baarle-Nassau bedoeld zi}n. Als dit zo is, kan er 
ook geen plaats voor een schepenbank over het hertogelijk gebied 
geweest zijn. 

Schepenbanken in het land van Turnhout. 

Mogelijk kan uit de oorsprong en verspreiding van andere sche
penbanken in het land van Turnhout iets afgeleid worden omtrent 
het ontstaan der bank van Baarle-Hertog. Zoals reeds gememoreerd 
bestond genoemd rechtsgebied uit de plaatsen: Arendonk, Baarle-
Hertog, Beerse, Gierle, Lille, Merkspias, Poppel, Ravels, Turnhout, 
Vosselaar, Weelde en Wechelderzande. 

Over ieder dier plaatsen volge thans een enkele bijzonderheid. 

Arendonk. In 1331 komen hier voor het eerst een schout en zeven 
schepenen voor. De oudste bezegelde oorkonde is van 1350.41 

Beerse. Deze bank omvatte geruime tijd tevens Merksplas en Vosse
laar. Hier waren eveneens zeven schepenen, die voor het eerst in 
1458 vermeld worden. Tot 1559 vertegenwoordigden er vier Beerse, 
twee Merksplas en een Vosselaar.42 In dat jaar werden laatstgenoem
de plaatsen van Beerse gescheiden. Le Roy deelt mede, dat Beerse en 
Vosselaar de acten betreffende vervreemding en bezwaring van on
roerend goed moesten laten optekenen te Turnhout. Beide plaatsen 
met Merksplas en Baarle stonden voorts „ten berichte ende judica
ture, in jaergedinghe recht, tot Turnhout, in personeele saecken, 

«) Taxandrìa (Tumbout) N.R. XX (1948), 9; Lod. Coveliers, Geschiedkundige 
Beschrijving, 52; Handelingen Kon. Commissie voor Geschiedenis СХШ (1948), 
167; Th. I. Welvaarts, Geschieclenis der vrijheid Arendonk, 20-21. 
" ) J. E(malsteen), De schefenbank van Beerse, in Oudheid en Kunst ХХІП 
(1932), 11. Beerse en Merksplas grenzen aan elkaar; zij liggen geen halve mijl 
van elkander. Zie ook P. J. Goetschalckx, Geschiedenis der parochie Beersse, in 
Bijdr. Hertogdom Brabant VIII (1909), 28-69. 
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dweick jaerlycx eens tot Turnhout gehouden wordt".43 Elders wordt 
gezegd, dat ook mutaties van cijnsgoederen in het Turnhoutse jaar-
geding gebracht moesten worden. ** 
Gierle. Dit dorp, dat in 1286 tot het land van Geel behoorde, 
maakte in ieder geval in 1356 deel uit van bet land van Turnhout.45 

In 1444 werd het met Lille en Wechelderzande aan Ambrosius de 
Dynter in leen gegeven. Eigen schepenen komen voor het eerst in 
1443 voor; de schepenbank ontving ook in dat jaar een eigen zegel 
van Philips de Goede.4e 

Lille. Het is ons niet gelukt schepenen van dit dorp te ontdekken. 
Merksplas. Dit dorp — een bezitting der St. Michielsabdij te Ant
werpen — blijkt in 1283 bij de domeinen van Turnhout te beho
ren. 47 Nog in 1149 is het een curtis met laten.4e Een eigen schepen
bank bestond, althans vóór de zevenriende eeuw, niet. In 1559 werd 
het grondgebied gevoegd bij het ressort der schepenbank van Turn
hout.40 In de 17e eeuw trad de secretaris van Beerse, Hendrick 
Hanegraeff (1649-1675), tevens als secretaris van Merksplas op.50 

Po-ppel behoorde oorspronkelijk onder Weelde, zoals b.v. blijkt uit de 
domeinrekening van Turnhout over 1403/1404.51 

Ravels is vermoedelijk vóór 1420 eveneens op Weelde aangewezen 

·") K. van Nyen, Heerlijkheid, Bestuur en rechtsmacht te Beerse in vroeger tijd, 
in Taxandria (Turnhout), N.R. IX (1937) 64-96; 144-154; 164-187, alwaar o.a. 
geciteerd J. Ie Roy, NotitUt Marchionatus S.R.J, lib. VIII fol. 403. 
**) Van Nyen, t.z.p. 81. Zie ook P. J. Goetschalckx, Geschiedenis der jiarochie 
van Beersse in BHB VIII (1909), 28-69. 
45) J. F. Willems, Les gestes des ducs de Brabant II, 482. 
ы) К. van Rooy, Geschiedkundige aanteekeningen over Gierle, vooral in kerkelijk 

opzicht, in Taxandria (Turnhout) X (1913), 117-152. 
4 7) P. J. Goetschalckx, Oorkonden St. Michiels abdij no. 280. 
4 8) Goetschalckx, t.z.p. no. 9. 

») Taxandria (Turnhout) N.R. IX (1937), 64 e.v. 
5 0) I.e. Hanegraaf werd te Merksplas in de uitoefening van zijn ambt belemmerd 
door de secretaris van de graaf van Hoogstraten, die in eerstgenoemd dorp een 
aanzienlijke grondheerlijkheid bezat. 
5 1) ARAB, Rekenkamer van Brabant, 5182. 
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geweest. Hertog Jan van Brabant verleende in 1420 verlof tot stich
ting van een eigen schepenbank.52 

Turnhout. Een schout wordt reeds in 1245 vermeld. De stadsarchi
varis Peeters meent echter dat „het schependom" hier veel ouder is. 
Schepenen komen voor het eerst in 1259 voor.53 

Vosselaar. Had één schepen in de bank van Beerse. Overigens wordt 
iemand in 1386 uitdrukkelijk schepen van Vosselaar genoemd. In 
1760 had het dorp één secretaris met Beerse; deze was toen tevens 
schout van Merksplas.S4 Overigens komt een iheer van Vosselaar 
reeds in 1317 voor.55 

Wechelderzande. Hier zijn geen schepenen bekend. In 1401 komen 
er laten voor, die geen eigen zegel hadden en daarom voor de be
krachtiging ener acte de hulp inriepen van „mannen" te Beerse.5e 

In 1406 riepen zij voor dat doel de hulp in van „mans manne van 
lene onser ghenadigher vrouwen van Brabant".57 Met de lage ju
risdictie over Wechelderzande en Vlimmeren was in de zeventiende 
eeuw beleend baron van Hoboken, heer van Hingene.5e 

Weelde tenslotte kende reeds in 1316 schepenen.59 Vermoedelijk 
bezat deze schepenbank geruime tijd ook jurisdictie over Poppel en 
Ravels. 

Er blijken dus slechts drie schepenbanken te zijn die reeds in de 

5t) Et Sabbe, Dienstbaarheid en Vrijheid in de Kempen, in Tijdschrift voor Ge· 
schiedenis en Folklore XVIII, 136; AAT, Ravels bundel 21, nadere inscripties no. 
6; Karter no. 1377, dd. 1420 januari 20, waarin hertog Jan van Brabant con
senteert aan de abt van Tongerlo om in de dorpen Ravels en Ele 7 schepenen te 
zetten „om van sinen wegen mit synen meyer voirs. eenen yegeliken recht te doen 
also verre als hem toebehoert". 
м ) Goetschalckx, Oorkonden St. Michiels abdij no. 97; Jansen, Turnhout I, 45; 
R. Peeters, Het oude schependom te Turnhout, 89-114. 
») Taxandria (Turnhout) N. R. IX (1937), 64 e.v. 
ы ) Α. Erens, De Oorkonden der abdij Tongerho II, no. 536 en 537. 

w) Handel. Kon. Comm. voor Geschiedenis CXIII, 172-173. 

« ) Ibidem, 184-185. 

se) Taxandria (Turnhout) N.R. IX (1937), 94. 

e*) A. Erens, Oorkonden Tongerho II no. 485. Andere schepenacten in: Handel. 

Kon. Comm. voor Geschiedenis CXIII, 177 (1403); 182-184 (1404); 195-196 

(1408). 
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veertiende eeuw of vroeger bestonden: Arendonk, Turnhout en 

Weelde. Daarnaast schijnen ook die van Beerse en Gierle tot vrij 

hoge ouderdom op te klimmen. Vrijwel allen vervulden zij een min 

of meer centrale functie. 

Gezien de ouderdom en omvang der sohepenrechtspraak in het 

land van Turnhout is het niet waarschijnlijk te achten, dat de sche

penbank van Baarle-Hertog veel ouder is dan het jaar harer eerste 

vermelding: 1444. 

De eerste schepen van Hertog vindt men immers in dat jaar met 

name genoemd. Hij hecht dan zijn zegel aan een acte der laten in 

den Hove van Jan van Wyfliet, die zelf geen zegel bezaten.eo Als 

college ontmoeten we de Hertogse schepenen eerst in 1478. Jan 

Huyibssoen met Jan Peter Thys en Wouter van Schallunen werden 

toen betiteld als „schepenen ons vors. genaden sheren tshertoghen 

tot Baerle".β1 

Beide laatstgienoemden zien we een jaar later met Peter de Brou

wer, Gheeryt van Ghilze en Thomaes Peters Moleneren optreden 

als vertegenwoordigers „van allen den onderseten in der prochiën 
ende vierschaeren van Baerle onder onsen geneden Heere den Her-
toge van Brabant geseten....".β2 Hier staat niet vermeld dat zij zulks 

als schepenen doen, maar het feit, dat ieder der genoemden zijn 

zegel aan de betrokken acte hangt, wettigt wel een vermoeden in die 

richting. 

Merkwaardig is in deze passage de plaatsing van het woord „vier

schaeren" naast „prochiën". Smulders heeft al eens gewezen op de 
verwarring, die het gebruik van de woorden dorp, parochie, gemeynt 
etc. naast elkaar kan stichten.63 De vierschaar als gebied, waarover 
de Hertogse schepenen hun bank spandfen, is hier zeker niet met 

•o) In een acte der laten van het Baxhof te Baarle dd. 1444 november 8 wordt 
genoemd Jan Huybssoen, schepen van Baarle-Hertog — AAT, Kartere no. 1847. 
M) S. W. Α. Drossaers, a.w. I, Inv. 270, reg. 2045; cfr. D. Th. Enklaar, Gemeene 

Gronden in Noord-Brahant in de Middeleeuwen no. 164. 
в г ) Ibidem Inv. 270, reg. 2055; oorkonde dd. 25 april 1479. 
M ) F. W. Smulders, Dorp, parochie, gemeynt, gericht, in: Brabants Heem VII 
(1955), 2-7. 
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„proohie" in kerkelijke zin identiek geweest. Laatstgemelde immers 
strekte zich niet alleen over het territoir der Hertogse, maar ook over 
dat der Nassause schepenbank uit. 

Benaming der schepenen. 

De schepenen van Hertog noemen zich onder Karel V „scepenen 
in Baerle onder onsen heere de Keyser"; onder diens zoon „schepe
nen binnen Bairle onder de Ko: Ma* van Spaengiën als Hertogh 
van Brabant" en na 1649: „schepenen tot Baerle onder Haere 
Hoocheyt Mevrouwe de Princesse douarière van Orange, Vrouwe 
der stadt ende landen van Turnhout".e4 

Waaruit voortgekomen? 

Hoe moet'men zich het ontstaan der schepenbank van Hertog 
voorstellen? Is zij voortgekomen uit een der laatbanken? En zo ja, 
uit welke? Of is zij daarnaast ontstaan? Het feit, dat vrijwel alle 
laatbanken, die in de eerste helft der vijftiende eeuw in Baarle be
staan, nog tot in de zeventiende eeuw of later in stand zijn gebleven, 
zou tot de conclusie kunnen leiden, dat de schepenbank als een 
zelfstandig orgaan is opgekomen. Aanvankelijk zal de rechtspraak 
namens de hertog in dit gebied door de stadsschepenen van Turn
hout uitgeoefend zijn. Aan de oorsprong van die schepenbank als
mede aan de aanvankelijke uitgestrektheid van haar rechtsgebied is 
tot op heden nog te weinig aandacht gewijd. 

Haar oudste protocol, dat in 1427 aanvangt (het zgn. „Goedenis-
boek"), geeft geen aanwijzigingen (meer), dat deze schepenen com
petent waren op het gebied van Baarle-Hertog. Hoogstens bezaten 
zij rechtsmacht op het gehucht Gel(le) onder Zondereigen. In 1428 
wordt een transactie beoorkond „op een eeusel op Ghelle gelegen 
tot Sondereygen" en in 1431 gewaagt het boek van een perceel „ge-

«<) RAA, GABH, no. 26, acte dd. 10 maart 1539; GAT, Schepenregister van 
Baarle-Hertog 1569-1610, acte 3 juli 1569 fol. 1'; RAA, GABH no. 27 (acte 
22 november 1649); no. 28, fol. 57 (acte 9 augustus 1668). 
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heiten den moerselen beemt gelegen tot Sondereygen op Ghelle".65 

Ook de her en der verspreide grossen van Tumhoutse schepen-
acten van vóór 1427 geven geen aanleiding tot het bestaan van 
rechtstreekse Tumhoutse invloed op het gebied der rechtspraak in 
Baarle aan te nemen.ββ 

Bevoegdheid. 

Tot de bevoegdheid der Hertogse schepenen behoorde o.a. de vrij

willige rechtspraak, d.i. het beoorkonden van rechtshandelingen. 

Men kan dit b.v. opmaken uit de protocollen in het rechterlijk ar

chief. Zo bevat, om slechts één voorbeeld te noemen, het schepen-
register van 1665-1688, acten van transport, testament, akkoord, 
obligatie, gelofte, quitantie, prisatie, erfscheiding, willige condem-
natie, erfmangeling, uitkoop, constitutie van erfrenten en donatio 
causa mortis.β7 Zij bezaten op dit terrein echter geen volstrekt mo

nopolie. Zo belastte ook de pastoor alhier zich met het opmaken van 

testamenten, zoals uit een stuk van 1670 blijkt.e8 Een dergelijke be

voegdheid oefenden de pastoors in het huidige Noord-Brabant vóór 
1648 ook uit.efl 

Dat het toezicht op de wezen ook in de taak der schepenen be
grepen was, blijkt uit een serie weesrekeningen, die in het schepen
banksarchief aanwezig zijn.70 

De criminele rechtspraak over het gebied van Baarle-Hertog werd 
alleen in Turnhout uitgeoefend. De gewone criminele geneohten 
werden dan ook aldaar gehouden. Extraordinaire genechten crimi-
e5) GAT, Goedenisboek 1427-1439, fol. 13 en 43. 
ββ) Zo b.v. de acten afgedrukt bij A. Erens, Oorkonden Tongerloo III no. 679; 

IV no. 938, 939 en 1047. 

·') RAA, GABH no. 28. 

<>β) Ibidem, Ы . 57. 

··) J. A. ten Cate, De notariële archieven in Noord-Brabant, 5. De plebaan der 
St. Janskerk te 's-Hertogenbosch, diens coadjutor of vicecuraat maakten b.v. testa
menten voor parochianen of anderen op in 1420, 1421, 1422 en 1498. — 
H. J. M. van Rooij, Het oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogen
bosch II. Regestenlijst (1963), reg. 509, 513, 546, 565 en 1751. 
'o) RAA, GABH no. 66-75 van de m.s. inventaris. De nos. 99-104 („wezen", oude 
aanduiding) hebben volgens Taxandria (Turnhout) N.R. XXII (1950), 55 niets 
met wezenzorg te maken. 
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neel vonden in 1691 en 1704 te Baarle-Hertog plaats.71 Geschiedde 
het uitspreken der vonnissen te Turnhout, ook de executie daarvan 
moet in die plaats gebeurd zijn. In 1705 wordt echter van het op
richten van een galg te Baarle-Hertog gerept. Hieraan was een 
schepenvonnis bevestigd, dat was uitgesproken tegen een voortvluch
tig boosdoener.72. 

Omvang van het rechtsgebied. 

De schepenbank van Baarle-Hertog heeft vermoedelijk een gebied 
bestreken, dat nagenoeg gelijk was aan dat der huidige gemeente 
Baarle-Hertog. Zondereigen en Eikelenbosch zullen erin begrepen 
geweest zijn, doch ook een deel van Heerle onder Meerle. Ook moet 
zij — niet alleen wat de rechtspraak 'betreffende de grond aangaat — 
meer hebben omvat dan het territoir der grondheerlijkheden, die al
hier van het Brabantse leenhof releveerden. Wanneer dit zo is rijst 
dfe vraag, welk college vóór het ontstaan der Baarlese hertogelijke 
schepenbank rechtspraak uitoefende over liet gebied van Baarle-
Hertog, dat niet tot het ressort dier grondheerlijkheden behoorde. 
Dat de schepenen van Turnhout dit geweest zouden zijn, laat zich 
andermaal gemakkelijk veronderstellen. De bewijzen hiervoor ont
breken nochtans. Zoals we hiervóór reeds zagen zijn er geen Tum-
houtse schepenacten, hoe oud ook, betreffende bet eigenlijke Baarle 
bekend. 

Voor het kennen van de omvang der jurisdictie van de Hertogse 
schepenbank te Baarle vormen de schepenprotocollen de beste bron. 
Kiezen we daaruit het protocol, dat gediend heeft voor de periode 

") RAA, GABH no. 110. 
7î) RAA, GABH no. 114. Het hout voor de galg was 's nachts vervoerd. De stad
houder van de drossaard en het dorpsbestuur van B.Nassau nchtten zich hierover 
tot de domeinraad, die 18 mei 1705 opdracht gaf de galg te verwijderen, daar 
deze op de pubheke weg was geplaatst en zich derhalve op het grondgebied van 
de heer van Breda bevond. — ARAG, Nassause Domeinraad 1150, Ы. 99, 101 
en 102. — 20 mei 1705 besloten de Staten Generaal de gouverneur van Breda te 
gelasten aan de inwoners van Baarle-Nassau hulp te bieden, indien de op handen 
zijnde verwijdering der galg hen van de zijde der Brusselse autoriteiten moeilijk
heden zou berokkenen. — GABN, resolutieboek 1685-1730, fol. 112. 
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1569-1610. Merkwaardig genoeg bevat dit protocol ook acten van 

enige laathoven te Baarle,73 waarover elders in deze studie. We lezen 

daarin van transacties der Baarlese schepenen betreffende goederen 

te Zondereigen op Geile, den Gersthof te Tommei, het Klokken-

straatje, aan den Sittaerdt, de Caterstraete, aent Peertskerchoff, in 

de Gierlstraete, aent Gierlveken, den Heeshof ter Tommeien, opt 

Oosteneyndt, in de Klockenstraete oestwaerts aen de gemeynen wech 

loepende пае de nyeuwe molen, in de nyeuwe molensche acker", 

enz. 

Gaan we nog zeventig jaren terug, dan vermeldt het schepenpro-

tocol over 1508-1521 behalve de bovengenoemde nog de volgende 

plaatsen als behorende tot de jurisdictie der hertogelijke schepe

nen:7 4 den Visacker tot Baerle by de Kercke, by die nieu moilen 

oistwaert aen den Herwech, op die Hoge Donck, den Gansacker 

(by die nieu moilen), tot Baerle omtrent der Kercken. 

Het archief der schepenbank. 

De werkzaamheden der schepenbank leren we voor de 16e eeuw 

en later het beste uit haar archief kennen, al is dit archief dan ook 

niet geheel volledig en slechter als dat van Baarle-Nassau bewaard. 

Het is bekend, dat de schepenen, die in de oudste tijden de bank 

in de openlucht spanden, niets van de gang van het proces, hun 

vonnissen, of van de handelingen, die zij certificeerden, deden op

schrijven. Veelal zelfs is de registratie niet vroeger begonnen dan het 

jaar, waarin de bewaard gebleven documenten aanvangen. Voor 

Baarle-Hertog is dit 1508, de begindatum van het eerste protocol.75 

We releveren nog, dat het protocol werd aangelegd vooraleer de op

tekening der acta begon, dat de aoten veelal zonder interruptie 

daarin werden opgenomen en dat de aanwezigheid van een acte in 

dat protocol alleen haar reeds authenticiteit verleent. 

'3) GAT, ongenummerd. De laathoven zijn die van jhr. Ysbrant van Merode, Jan 
van Berchem en joffr. Beatrix van Colster. 
74) RAA, GABH no. 25 bis. 
n) Zie noot 74. 
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Het is de hierboven reeds gesignaleerde voluntaire rechtspraak, 
die hierin haar neerslag vindt. Met hiaten over 1541-1568 en 1628-
1648 loopt het protocol door tot in de Franse tijd. De rol, die de 
contentieuse zaken behelst, begint in 1581. Wij noteren voorts nog 
een register van annotation en een aantal weesrekeningen.76 

In § с van dit hoofdstuk zal op het merkwaardige feit gewezen 
worden, dat in de Baarle-Hertogse protocollen behalve de acten der 
schepenbank ook die van enige laathoven voorkomen. Die van Jan van 
Berohem {1513, 1539, 1570), de prelaat van Tongerlo (1569, 1601), 
Ysebrant van Merode (1570) signaleren we hier slechts.77 Vermoe
delijk is de dorpssecretaris als griffier van die laathoven opgetreden, 
hetgeen de registratie van alle acten in één protocol verklaart. Dat 
schepenen van Baarlc-Hertog en Baarle-Nassau samen optreden voor 
goederen, die onder beide jurisdicties liggen (1573), is een zeer be
grijpelijk verschijnsel.78 

Vreemd is, dat het oudste schepenprotocol van Hertog (vermoe
delijk eeuwen-) lang in het schepenbanksarchief van Nassau heeft 
berust. In 1918 kwam het bij de ordening van laatstgenoemd fonds 
te voorschijn. Meer dan veertig jaar is het te 's-Hertogenbosch blij
ven berusten. Het is eerst bij de archiefruil met België in 1954 naai
de plaats van herkomst teruggekeerd.7e 

Affel van vonnissen der schepenbank. 

Een belangrijk verschil van de Hertogse schepenbank met die, 
welke tot het land van Breda behoorden, is gelegen in de regeling 
der appelzaken. Het appel is mogelijk voortgekomen uit het „te 
hoofde gaan", een rechtsfiguur waaraan Hermesdorf enkele jaren 
geleden een studie heeft gewijd. 

Sehr, toonde aan dat het te hoofde gaan niets met Hof van doen 

">) Alsvoor no. 26-34; 55-65; 86. 
") Acten van deze hoven b.v. in GAT no. 45, schepenregister 1569-1610, fol. 98v, 
126 en 290. 
") GAT, ibidem fol. 32, acte dd. 21 januari 1573. 
n) Thans te Antwerpen (zie noot 74). In het RA te 's-Hertogenbosch was het 
ondergebracht in de Collectie Aanwinsten 1918 no. 6. 
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heeft maar wel met „hoofd" of caput. De bank tot welke een lagere 

schepenbank zich wendde als zij zichzelf niet meer „vroed" genoeg 

was, gold als haar hoofd.80 

Van vonnissen der sohepenen van Baarle-Hertog was appel mo

gelijk op de Hoofdbank van Zandhoven, een betrekkelijk onaanzien

lijk dorp in de Antwerpse Kempen. Deze relatie had Baarle-Hertog 

met andere hertogelijke enclaves in het land van Breda, zoals Zun-

dert-Hertog en Gageldonk gemeen. Hetzelfde appelgerecht hadden 

een aantal andere dorpen in het land van Turnhout; van enkele 

nochtans werd in dergelijke gevallen bij de Antwerpse schepenbank 

in beroep gegaan.β1 

Met dit verschijnsel moet wel samenhangen het feit, dat de cos-

tuymen van Zandhoven hier toegepast werden. Toen dit gebruik 

nog volledig in zwang was, maakte de Baarlese pastoor Van Herde-

gom de volgende aantekening hierover. Niet alleen blijkt hieruit de 

band van de Hertogse schepenbank met Zandhoven, maar ook die 

van de alhier gevestigde leenhoven van Ginhoven en Van Berchem 

en van het dorp Merksplas.82 

„Schepenbank. 

Baerle onder den Hertoghe appelleert in de Hooftbancke van 

Santhoven ende staet int resortboeck van dezelve hooftbancke 

begrepen. 

Leenhof van Ginhoven. 

Item oock het Leenhoff des Prelaets van Tongerloo genaemt 

Ghinhoven. 

Leenhof van Berchem. 

Het leenhoff Joncker Jans van Berchem aldaer. 

Item appelleert aldaer Merxblaes. Ghelyck oock Sundert onder 

den Hertoghe, Weemhout ende meer andere al separaet van 

de Baronnie van Breda offt van 't huys van Nassau etc." 

e») Verslagen en Mededeelingen der Ver. OVR. XI (1954-1958), 17-50. 
9 1) G. de Longé, Coutumes du Pays et Duché de Brabant, Quartier d'Anvers VI, 
642-643; Et. Sabbe in Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore XVII (1954), 13. 
ω ) ABB, doos 603 no. 22 (m.s. Van Heidegom). 
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Schout en secretaris. 

Dat de schout van Turnhout zijn ambt tevens in een aantal dor

pen van het land van Turnhout uitoefende is in hoofdstuk I § с reeds 

gebleken. Hij heeft hier veelal zijn substituut gesteld, evenals de se

cretaris van Turnhout in Baarle zijn vervanger deed optreden. Een 

enkele uitzondering moge hier vermeld worden. Het archief van de 

Nassause Domeinraad bevat de benoeming in 1649 van Adriaen 

Vereist tot schout van dit dorp.83 Iets later vindt men Philips Cor-

neliss. Leppens als zodanig vermeld, zonder dat blijkt dat Vereist 

overleden of afgetreden is. 

Volgens traditie, slechts ten dele door archivalia bevestigd, hebben 

vier generaties der familie Van Gilse achtereen het secretarisambt 

alhier 'bekleed. Er schijnen wel hiaten te zijn. De in 1627 overleden 

Hendrick Joosz. van Gilse moet wel door zijn zoon Adriaen opge

volgd zijn, maar diens in 1666 voor het eerst als secretaris opgetreden 

zoon Hendrick schijnt in de plaats van de in 1649 gesignaleerde 

Daniël Buycx te zijn getreden.e4 

Na Hendriks dood ontving Peter van Gilse in 1711 van koning 

Frederik van Pruisen, heer van Turnhout, een commtssiebrief als 

secretaris.85 

De secretarissen hadden naast hun ambt veelal andere bezighe

den. Eerst in de Franse tijd moet het secretariaat een „volledige", zij 

het nog steeds bescheiden betrekking zijn geworden. 

Zegel. 

Een der symbolen bij het optreden der schepenbank naar buiten 
is haar zegel. Bekendis dat de schepenbanken in deze streek in de late 
middeleeuwen en zelfs nog in de 17e eeuw geen eigen zegel voeren, 
doch hun oorkonden door twee van hun schepenen met een privé-

ea) ARAG, Nassause Domeinraad 579, fol. 135-136. 
и) Taxandria XXXIII (1926), 113-114; ARAG, Nassause Domeinraad 579, fol. 
164-165"; F. V. J. M. van Gilse, Genealogisch en biografisch boek van de familie 
Van Gilse, 37-39. Een stamboom van dit geslacht tussen p. 18 en 19. 
ω) RAA, GABH 107. 

99 



zegel laten bezegelen. In Baarle-Hertog was het nog in 1695 niet 

anders.8e 

In 1702 zegelen de banken van Hertog en Nassau tot tweemaal 

toe samen een borgbrief.8'7 Voor het eerst wordt in 1709 een eigen 

zegel van de Hertogse bank opgemerkt.88 Het vertoont slechts de 

H. Remigius, de kerkpatroon, die een kerkje op de linkerhand en 

een staf in zijn rechterhand draagt. 

De Franse tijd — zoals bekend reeds in 1794 voor de Zuidelijke 

Nederlanden en dus ook voor Baarle-Hertog aangebroken — bracht 

een ander stempel, zonder afbeelding ditmaal. Het vertoont niet 

meer dan de inscriptie „Mairie de Bael-Hertog" en het randschrift: 

„Arrondissement de Turnhout".89 

Opheffing. 

Wanneer is de schepenbank van Baarle-Hertog opgeheven? Hoe

wel de inlijving van dit gedeelte der Oostenrijkse Nederlanden bij 

het Frans Keizerrijk reeds in 1794 een feit geworden was en daar

door de scheiding der machten verwacht mocht worden, loopt al

thans de voluntaire jurisdictie der Hertogse bank tot 1796 door. De 

laatste acte in het vestboek dateert van 23 april 1796.90 Nog ligt 

echter in dit register een losse obligatie van 12 april 1797 („ouden 

stiel"), alhier gepasseerd voor „J. P. van Gilse, agent municipael en 

Joannes Antonius van Dyck, adjoint municipael". Aan de schepen-

rechtspraak, gedurende zoveel eeuwen uitgeoefend, schijnt dus niet 

abrupt een einde te zijn gekomen. Vermoedelijk is hierin een der 

symptomen te zien van een moeizame en in ieder geval geleidelijke 

el1) RA Maastricht, Kerkelijke archieven 19221, acte 43. 
8 ' ) GA Rijsbergen, Inv. 943, acten 12 en 16 (2 maart en 25 februari 1702). 
8 8) GA Nieuw-Ginneken, Ged. arch. Ginneken en Bavel no. 41 (23 mei en 25 

juli 1709). 
Ββ) GA Rijsbergen, Inv. 943, acte no. 205 dd. 12 sept. 1805. Het zegel op afb. 

11a komt voor op acten van 13 maart en 27 juni 1771 in RAA, GABH 116, 

Het huidige wapen der gemeente Baarle-Hertog — eveneens de H. Remigius 

vertonend — werd bevestigd hij Koninklijk Besluit van 4 september 1910 — Zie 

Max Servais, Armorial des Provinces et des Communes de Belgique (1955), 352. 

»«) RAA, GABH, no. 34. 
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aanpassing der overheidsorganen aan de Franse systemen en begin

selen. Ook met de invoering der Franse tijdrekening wilde het te 

Baarle niet vlotten. Vijf jaar na de invoering daarvan bezigde men 

nog de oude jaarstijl.β1 

§ b. De verhoudingen in rechts- en bestuurszaken. 

Oudtijds waren bestuur, wetgeving en rechtspraak nauw met el

kaar verweven. Het zou ook in het verband van deze studie de 

moeite lonen de verhoudingen te Baarle in dit opzicht na te gaan. 

Van beide laatstgenoemde valt minder te vertellen, dan van de be

stuurszaken. W e zullen hier in hoofdzaak met de bespreking der 

raakpunten in het bestuurlijke vlak volstaan. 

Gezamenlijk optreden in rechtszaken. 

Als inleiding enkele voorbeelden van samenwerking op het terrein 

der vrijwillige rechtspraak, waarbij naast de beide landsheerlijke 

schepenbanken ook twee laabhoven betrokken waren. 

In 1513 treden vier gerechten naast elkaar op bij een transactie 

met goederen te Oordeel, in de Deectacker, aan 't Laer en met een 

beemd aan de Hooghe Donck (Mark). In de betrokken acte signa

leert men schepenen van Baarle-Hertog, schepenen van Baarle-Nas-

sau, de gezworen laten van Jan van Berchem en de gezworen laten 

van Jan van Wytvliet. De acte eindigt met: „....in orconde desen 

brieve mit onzen zeghelen bezeghek ende een ieghelycken van ons, 

alsoe verre als wij wysers syn....".92 Dit slot wijst op een grote voor

zichtigheid ten aanzien van het stellen van handelingen met betrek

king tot een ander dan het eigen gebied. In 1526 komt een geza

menlijk optreden voor van schepenen van beide banken met de laten 

van de hof van Jan van Wytvliet.β 3 Samenwerking tussen de Nas-

sause schepenen en die van de Oude Hof van T h o m valt te noteren 

91) Zie ook GABH 106, waarin een zeer interessante memorie van de magistraat 
van Baarle-Hertog omtrent aanpassing der Franse wetgeving en het vervoer van 
eet- en drinkwaren aan de abnormale toestand te Baarle. 
e2) RAA, GABH aSbis, fol. 13 en 13\ 
") GAB, R Breda 786, acte dd. 24 september 1526. 
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voor I571.9 4 De schepenbanken van Nassau en Hertog ontmoet 

men weer samen bij de beoorkonding van een transport in 1650.e5 

De redactie der betrokken acten toont duidelijk aan, dat de ver

schillende gerechten er wel voor waakten zich niet in te laten met 

een gebied, dat tot een anders competentie behoorde. Toch deden 

zij dit niet altijd. In 1786 werd het n.l. met de competentie niet 

nauw genomen. Zonder blijk van enige aarzeling hielden schepenen 

van Baarle-Hertog in dat jaar een publielce verkoop van land dat ge

legen was onder Baarie-Nassau. Overigens geschiedde het transport 

van dit land voor schepenen in de Oude Hof.9Θ 

Samenwerking in het algemeen. 

Op velerlei gebied vond samenwerking plaats. Als voorbeelden zijn 

te noemen: het beheer en onderhoud van parochiekerk, St. Salvator-

kapel en school; het lenen van geld voor bijzondere uitgaven (b.v. 

extra-ordinaire belastingen), bouw van een gebodenhuisje, afgifte 

van 'borgbrieven, aanstelling en instructie van een schoolmeester; 

chirurgijn, nachtwaker of armmeester; het begaan der schouw over 

ovens en brandgereedschap en over de wegen, leveranties aan alhier 

gelegerde vreemde troepen en gebruik der vroente. Over enige dezer 

onderwerpen nog het volgende: 

De kerkrekening over Baarle van 1623/24 werd gedaan ten over

staan van de pastoor, „stadhouder", en schepenen van beide de 

banken.97 Eveneens geschiedde dit in 1645 met de rekening van 

de opbouw der St. Salvatorkapel. " 

In 1684 was het gebodenhuisje (een houten gebouwtje, waarin de 

gerechtsdienaar openbare bekendmakingen voorlas) op kosten der 

M) RAH, R Baarie-Nassau 123, acte dd. 1 juni 1571 (protocol van acten en con
tracten). 
»"·) RAA, GABH, 127, acte dd. 14 maart 1650; item 30 december 1651. 
m) RAA, GABH 91, acte dd. 11 november 1786; van de bewuste akker wordt 
nog gezegd: „voorts vry ende alloâùml". 
·*) RAA, GABH 88. 
·«) RAA, GABH 122. 
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beide dorpen gesticht," maar vroeger werden niet altijd de pu-
blikaties van beide Baarle's op dezelfde plaats aan het volk medege
deeld. Puiblikaties van de Staten-Generaal en van de prins van 
Oranje plakte men nog in 1648 aan de Grote Linde of aan de 
„deur" van het kerkhof te Baarle. Plakkaten van de koning van 
Spanje werden geheaht aan de deur van de kerk zelf...." alsoo dat 
niet alleen de Kercke maer oock het kerokhoff staet onder de juris
dictie van Tumhaut...."100 Men was dus nog bevreesd officiële 
stukken af te kondigen op het territoir van een vreemde staat. De 
rivaliteit die tot 1648 tussen Spanje en de Republiek bestond, lever
de voor die vrees immers alle grond. 

Wat het aangaan van geldleningen ten laste der dorpen betreft: 
In 1649 bekennen schepenen van Baorle-Hertog „met consent ende 
aggreatie van de Heeren Schouteth ende Schepenen van Baerle 
onder Nassouw" een bedrag geleend te hebben „tot behoeff van de 
respective gemeynten soo tot vervalle ende totale betalinge van al-
suloken contingent in eenhondert duysent guldens als de gemeente 
van Baerle onder den Hertoge wegen(s) Syne Con. May' is te laste 
geleoht...."101 

Wederkerig bestond er vrijheid van religie. De predikant van 
Baarle-Nassau mocht zich vertonen op het Hertogse grondgebied, 
en aldaar zijn hervormde lidmaten bezoeken, mits katholieke pries
ters zich vrijelijk op Nassaus territoir mochten begeven. Dit laatste 
was toegestaan op voorwaarde dat zij admissie aan de Raad van 
State vroegen.102 Zo was het althans in principe. In 1736 trachtte 

M) Het was gebouwd „tot commoditeyt van de respective Bancken in Baerle" — 
RAA, GABH 123. 
'»o) Van den Broek, 212. 
i»1) GAB, Archief Hoofd- en Leenbank 270, acte dd. 2 februari 1649. 
1OT) ARAG, Archief Raad van State, resolutiën dd. 9 mei, 14 mei en 26 juli 1736; 
13 februari 1754. Laatstgenoemde resolutie vergunde aan pastoor en kapelaan van 
Baarle-Hertog om 1) te wonen onder de jurisdictie van Baarle-Nassau; 2) de r.k. 
ingezetenen onder Nassau te bezoeken en de H. Sacramenten aan hen toe te 
dienen op voorwaarde dat zij: a) tevoren admissie aan de Raad van State ver
zochten, b) dat de predikant van Baarle-Nassau onder Baarle-Hertog de hervormde 
lidmaten mocht bezoeken en aldaar vrijelijk verkeren (zie in genoemd archief 
no. 494 Ы. 368»). 
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de Nassause schout Floris van Gils pastoor Van Griensven een boete 

van ƒ 600,— te bezorgen wegens het toedienen der laatste H.H. 

Sacramenten aan de Nassause schepen Jan Swolfs. Na tussenkomst 

van de Staten-Generaal ging de pastoor echter vrij uit.103 

Hoe was het met de belastingheffing? De inwoners der beide 

dorpen betaalden ieder aan hun eigen autoriteiten grond- en perso

nele lasten. Hierover konden nauwelijks zwarigheden ontstaan. Maar 

de heffing van accijnzen of imposten, speciaal op het gemaal (meel 

e.d.) bleek wel eens een bron van meningsverschil. Aan de moeilijk

heden werd een eind gemaakt door een resolutie van de Raad van 

State d.d. 13 februari 1754, waarbij werd bepaald uijt consideratie van 

het singulier enclavement der twee Dorpen en tot maintien van de 

goede hermonie onder de ingesetenen te verclaeren, dat gelijck aen 

die van Baerle-Nassau geene betaelinge van im-positién wordt ge-

vergt van eedt- en drinckwaeren die sij brengen en debiteren onder 

Baerle-Hertog, die van het laest gemelt Dorp reciproquelijck gelijcke 

vrijdom sullen genieten onder Baerh-Nassau tot naerder ordre van 

Haer Ed. Mog.104 

Maar we moeten ons hier tot de samenwerking beperken. De 

schepenbanken kwamen ook wel eens bijeen om te beraadslagen 

over wederzijdse belangen. In 1785 bespraken zij b.v. de afgifte van 

borgbrieven in \'erband met een nieuwe regeling in het ressort van 

(de hoofdbank? van) Zandhoven; ook in 1790 kwamen zij bijeen.105 

Samen begingen ze in dat jaar de brandschouw en zelfs in de Franse 

tijd zetten zij deze voort. Van 1803 dateert een „waerschouwinge", 

dat maire en adjoint-maire (in Hertog was inmiddels reeds een 

Frans bestuur ingevoerd!) samen met de municipaliteit van Nassau 

de schouw over ovens en brandgereedschap zouden doen in de wij

ken Kerk, Caeterstraat, Loveren en Plaetse (=: Markt), „uijt hoofde 

van de pel en melliteijt (!) van beijde de jurisdictiën deeser ge-

i"1) Van den Broek, 130. 
>»") Van den Broek, 133. 
"") RAA, GABH, Resolubeboek no. 9, 1712-1786 in dato 25 apr. 1785 en GABN, 
Resolutieboek 1788-1796 in dato 20 juli en 6 augustus 1790. 
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meyntens".10β Ook zorgden Nassau en Hertog samen voor het op

maken der wegen in Singel, Caterstraat, Loveren, Hooghbraeck, 

Oordeel, Oosteneijndt, Molenstraete en Cappelstraete (1792).107 

Van het traktement der dorpsdienaren betaalde ieder een quote. 

Voor de schoolmeester was dat 3/4 en 1/4; voor de chirurgijn 2/3 en 

1/3 resp. voor Nassau en Hertog. De school stond vanouds op Her-

togs gebied.108 Ook nog in de Franse tijd ( 1794) stelden beide 

schepenbanken één instructie vast voor de „permanente aelmoesenier 
over de administratie der middelen van den grooten armen en de 
allimentatie der personen, van gemelde arme-fondsen leevende".loe 

Zelfs in archiefzaken voelde de een zich op de ander aangewezen. 
Toen in 1796 verplaatsing van het dorpsarchief van Baarle-Hertog 
dreigde naar Arendonk (de hoofdplaats van het kanton) gaf de 
schout van Baarle-Nassau in overweging „of door dese vergaderinge 
niet diende gedelibereert te worden, omme uit hoofde van de singu
liere enclavementen van pèle et mêle dezer plaatse, als zynde er ver
scheide ingezetenen dezer gemeente gegoed en geërfd onder de juris
dictie van Baarle-Hertog, om ware het mogelijk, tegen dese trans-
portte te protesteren...." De schepenen achtten deze stap echter niet 
raadzaam; het voorstel werd afgewezen.110 

Moeilijkheden. 

Moeilijkheden hebben in de loop der eeuwen geregeld tussen 
beide dorpen 'bestaan. In het midden der 18e eeuw bereikten deze 
echter een climax. De dorpsbesturen geraakten zonder hulp van 
buitenaf niet meer uit de impasse. Het dorpsbestuur van Baarle-
Hertog richtte zich 16 febr. 1752 tot de domeinraad van de minder
jarige prins Willem V van Oranje, die de raadsheer De Beaufort 

"">) t.a.p. in dato 13 februari 1790; RAA, GABH 116. 

""J t.a.p. Hiertoe werd in oktober 1792 een publikatie uitgevaardigd. 
im) Van den Broek, 131; GABN, Resolutieboek 1788-1796, in dato 10 april 1790. 
De school stond op de plaats van het huidige gemeentehuis van Baarle-Hertog op 
de hoek van de Kerkstraat en het Schoolstraatje (sectie С 297). 

ι«») GABN, resolutieboek 1788-1796, in dato 3 februari 1794. 

»») GABN, resolutieboek 1788-1796, in dato 6 september 1796. 
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belastte met de regeling van het geschil. Hierop Het Baarle-Nassau 
in 1752 door J. G. Michgorius een memorie van grieven opstellen, 
waarvan de inhoud op het volgende neerkwam: 

1. „Hertog" beweerde dat de straten in de dorpskom tot haar gebied 
behoorden of dat zij althans gemeen waren; 

2. De roomse koster van Baarle-Hertog trekt al het kosterskoren van 
Baarle-Nassau; de hervormde koster ontvangt niets. Pastoor, ka
pelaan en koster van Hertog bezaten voor hun optreden in het 
Nassaus gebied geen admissie van de Raad van State; 

3. Baarle-Hertog wenste alleen samenwerking met Nassau als dat 
in haar voordeel was. 

4. Nassau mocht niet altijd vrij de vlag laten wapperen van de 
toren van Baarle-Hertog; 

5. Baarle-Hertog maakte ten onrechte gebruik van de heide of 
„vroente".111 

Op elk dezer punten gaat de memorie nader in. Wat het eerste 
onderwerp betreft: Nassau stelde dat alle straten ab immemoriali tot 
haar gebied (behoorden. Derhalve was het strijdig (aldus de memorie) 
met de plakkaten der Staten-Generaal, dat pastoor en kapelaan van 
Hertog zich op Nassaus 'territoir vertoonden in hun geestelijk gewaad 
„met hare kragen en swarte mantels" en dat de roomse koster zich 
daar soms vertoonde „gelyck de swarte Heeren in Braband in een 
lange swarte rock tot onder toe met klijne knoopjes, een swarte 
cingel of escharp om 't lijff, een kraag en swarten mantel aan". Bijna 
dagelijks kwamen wieheren, bedelmonniken, capucijnen en minder
broeders in geestelijk gewaad op Nassaus gebied. En daaruit, aldus 
Nassau, kan men afleiden dat die van Hertog trachtten „een pre
tense gemeenschap van straeten en vroenten te suggereren". 

Voorts had de pastoor in een vergadering der Nassause schepenen 
beweerd dat de predikant niets met de armenrekening te maken had, 
omdat het armenfonds in de Hertogse kerk geïncorporeerd was. 

Wat het tweede punt aangaat, stelde Nassau zich op het stand-

l u ) GABN, voorl. inv. no. 938. Zie voor de aanstonds te noemen acte van 25 apt. 
1479 hierna p. 150. 
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punt, dat waar er nu een hervormde kerk in Baarle was, het kosters-
koren in zijn geheel aan de koster dier kerk toekwam. 

Over punt drie sdhrijft de memorie dat Hertog zich aan gemeen
schappelijke lasten wilde onttrekken als het samengaan in haar 
nadeel was. De gemeenschap, die Hertog voorstond, leek dus wel op 
een Societas leonina die dit dorp in strijd achtte met 'het jus axioma 
„quod is qui sentit commodum etiam et reciproce debeat sentire dam
num". Michgorius moet hier gedoeld hebben op regula 55 der Regu-
lae iuris, die voorkomen in het Corpus Iuris Canonici en daar gevoegd 
zijn achter het Liber sextus van Paus Bonifacius VIII. Deze regel 
luidt ni.: „Qui sentit onus debet sentire commodum & è contra".112 

Punt vier: Na het afbranden in 1694 was de Baarlese toren voor 
YA herbouwd op kosten van Nassau. Dit dorp meende alleen al op 
grond van zijn bijdrage in de herstelkosten gerechtigd te zijn tot het 
uitsteken van de vlag op feestdagen. 

Het vijfde punt wordt toegelicht door de stelling dat het redit op 
„schabben" en „vlaggen" uit 's heren vroente aan Hertog niet toe
komt op grond van een acte van 25 april 1479 omdat dit dorp a) se
dert lang geen aandeel in de „'bede" aan de heer van Breda heeft 
betaald; b) indien het ddt recht ooit 'bezeten had zou dit het 
nu verloren hebben door niet te voldoen aan de voorwaarden van 
verlening „nam conditionibus in forma expressa adimpleri debent et 
unus invito alteri ab iis recedere nequit: per regulam quod semel 
placuit extr. de teg: Juris in C" De memorie heeft hier regula 21 
van het reeds vermelde Liber sextus op het oog, die in haar geheel 
luidt: „Quod semel placuit, amplius displicere non potest". 1 1 г En 
— vervolgt Michgorius verder — was het gebruik der vroente al 
aan Baarle-Hertog toegestaan, volgens enige plakkaten der Staten-
Generaal viel daaronder niet het „ontbloten" of „ontgronden" der 
heide. Het argument sub a) werd nog nader gestaafd met de bewe-

m ) Petrus Peckius, Ad regidas iuris canonici commentaria elaboratissinia (Münster 
1619), 552 en 248. In totaal zijn er 88 regtdae. Zij zijn door de legist Dinus Mu-
gellanus ontleend aan bet Romeinse recht. Zie H. E. Feine, Kirchliche Rechts
geschichte, 4e druk (Köln 1964), 289. 
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ring dat Hertog door niet-betaJing van de hei-cijns sedert 1707 in 
elk geval zijn recht had verloren wegens verjaring. Verwezen wordt 
dan naar boek II deel 43 par. 6 van Hugo de Groot's Inleyding tot 
de Hollandsche Rechts-Geleertheyd, waarin wordt gesproken over 
verlies door verjaring van leengoed en naar Paulus Christinaeus: 
Practicarum Quaestionum rerumque in supremis Belgarum emits 
iudicatarum VI (Antwerpen 1683) decisio no. 294. 

Of en wat Hertog hierop geantwoord heeft is ons ontgaan.113 

Bijna twee jaar later, op 14 december 1753 kwam een overeenkomst 
tussen beide dorpen tot stand, die van bovenstaande geschilpunten 
slechts het gebruik der heide en het onderhoud van toren en uur
werk tot onderwerp had.114 

Vooreerst werd het gebruik der heide weder aan Hertog toege
staan tegen betaling van de achterstallige „heicijns". Vervolgens 
mochten de kerkmeesters van Baarle-Hertog bomen laten kappen 
nabij de St. Salvatorkapel en langs de weg van het dorp naar die 
kapel. Van de bomen langs de Kapelstraat moest aan de heer van 
Breda de tiende boom of in geval van verkoping de tiende penning 
betaald worden. Het planten van nieuwe bomen op deze plaatsen 
werd hen tevens toegestaan. 

Van de kosten betaald voor leveranties en inkwartiering van troe
pen moest Baarle-Nassau voortaan 2/3 betalen en Baarle-Hertog 1/3. 
Wat de toren en het uurwerk betreft was de verhouding: 3/4 voor 
Nassau en 1/4 voor Hertog. 

l i a) Wel berusten in ARAB, Conseil privé, régime Autrichien 42 A „Reflectiën 
oft redenen waaromme den Heere Hooftschouteth der Stadt, Lande ende Hertogh-
domme van Turnhout als schouteth van Baerle-Hertogh, een der dorpen van het 
voors. Hertoghdom, niet en heeft willen teeckencn het geprojecteert accoort, aen-
gegaen op agreatie van Haere Hoogheyt de Princesse van Oraniën ter eendere ende 
Sijne Exellentiën den Hertogh Sylva de Tarouca ter andere seyde." Hierin worden 
de volgende bezwaren geuit: 1) het ontbreken van voldoende bepalingen omtrent 
het gebruik der vroente in Nassau door Baarle-Hertog; 2) de plicht aan inwoners 
van Hertog opgelegd om wegens het gebruik der Nassause heide de plakkaten van 
de heer van Breda op te volgen was strijdig met de Blijde Incomste; 3) aan het 
kaprecht van bomen langs de wegen waren voor Hertog te bezwarende voorwaar
den verbonden. 
iiA) ARAB, Conseil privé, Régime Autrichien no. 42 Α. GABN, voorl. inv. 630. 
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§ с. De leen- en laathoven te BaarL·. 

Zoals eerder gebleken is, had de hertog in Baarle een aantal leen

goederen; deze zullen we straks behandelen. Er waren er echter 

enkele, waarvoor een afzonderlijke jurisdictie gold. Sommige van 

deze waren zodanig gestructureerd, dat er ook weer gronden en 

cijnzen in leen werden uitgegeven, welke laatste ten opzichte van 

de hertog de rol vervulden van achterlenen. Van enkele van deze 

goederen weten we van het bestaan van een leenhof c.q. laatbank, 

ten overstaan waarvan de rechtshandelingen met betrekking tot de 

overdracht van onroerend goed geschiedden. 

Een uit pl.m. 1730 daterend overzicht der hertogelijke lenen in het 

kwartier van Turnhout geeft voor Baarle een zevental leengoede

ren: "» 

1. Heer Wemmaerts Hoeven (later Colsterleen). 

2. Het 's Wildeleen op Tommei. 

3. Het Leen van ten Houte. 

4. De Hoeve van Ginhoven onder Zondereigen. 

5. Het Molenleen. 

6. Een bunder land bij de straat naar de nieuwe molen. 

7. Den Bremakker bij de weg naar de St. Salvatorkapel. 

Slechts voor 1, 3 en 4 was een leen- en laathof ingesteld. 

Op deze categorie leengoederen willen we thans nader ingaan. 

Tenslotte wordt aandacht gewijd aan de Oude Hof van Thom en 

aan de laatbank van Wesemaal te Casterlee. 

1. Heer Wemmaerts Hoeven of Colsterleen. 

Een 18e eeuws overzicht omschrijft dit leen aldus: 

„Twee hoeven lands gelegen te Baerle, genaamd Her Wem-

»s) ARAB, Leenhof van Brabant 81 fol. 852-865. Ь het RAA, GABH 118A 
(blad 153-178) berust een „Memoriae! van de parcheelen ende gronden van erff-
ven, geleghen onder de jurisdictie der Heerlijckheden van Baerle-Hertoghe, breeder 
by de respective chynsboecken genaem.pt het Swilden Hoff, Ten Houte ende 
Cholster, soo als volghi". Uit dit boek blijkt zeer duidelijk over welke gronden 
elk laathof zich uitstrekte. 
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maerts hoeven met cijnzen ter waarde van 5 Rgl., meier en 

laten". 

Vanwaar de naam „Heer Wemmaerts hoeven"? De naam ontmoet 

men in stukken na 1400 niet meer; hij moet dus op een vroegere 

periode betrekking hebben. Nu komt in een uit 1357/58 daterende 

fragment-lijst der inkomsten van de Bredase rentmeester Diederik 

Sterken onder de renten voor: „....Item van Heren Wemare van den 

grute tot Breda iii lib. grote"116, hetgeen wil zeggen dat een Heer 

Wema(er) de opbrengst van de gruit te Breda gepacht had. In re

latie met Baarle ontmoeten we hem overigens niet. Zou het deze 

Wemmaer zijn die het latere Colsterleen van de hertog in leen 

hield? 

Het leengoed kwam hierna in handen van het ridderlijk geslacht 

Вас, een vermaarde familie in de Brabantse Kempen. Het Latijns-

boek noemt reeds een Arnoldus Berthout Вас als bezitter van een 

rente groot 15 pond, die ging uk goederen in West-Tilburg.117 

Andere Bacxen stonden in relatie tot de abdij van Tongerlo. Een 

zekere Henricus was in 1309 famulus van dat klooster; een Huber

tus Вас was er abt van 1309-1333; een Walter Вас van 1333-

1366.118 Deze Bacxen schijnen te stammen uit het geslacht der 

Berthout's. Rond 1400 bezat een Jan Вас, zoon van Arnold geheten 

Berehout Вас van Tilburg het „Weenmersleen" zoals het dan ge

noemd werd.119 In dezelfde tijd ontmoeten we als leenman echter 

Amt, de zoon van Вас Berthout, die opgevolgd schijnt te zijn door 

zijn broeder Jan, welke Jan echter plots Van Wyfliet blijkt te he

ten. 1 2 0 

In 1421 moet het goed zijn overgegaan aan Jan van Wyfliet 

»») ARAB, Leenhof van Brabant 50, fol. 253' ; ARAG, Archief Nassause Do-
meiniaad I, Inv. 198. 
1 1 7) L. Galesloot, Le livre ¿les feudataires de )ean Ш, DMC ele Brabant, 3 — Aan 
ridder Bertholt Back behoorde rond 1300 het ridderlijk huis Back-Berthouts tussen 

Oisterwijk en Tilburg. — De Navorscher 1853, 58. Cfr. nog de genealogie Вас in 

Ned. Leeuw LV (1937), 310-313; 365-368. 
l l e ) Erens, Oorkonden Tongerloo II no. 418, 425, 488; zie ook 419 en 424. 
1 1 β) Th. A. Boeree, De kroniek van het geslacht Backx, 496. 
l i 0 ) ARAB, Leenhof van Brabant 19 (Hoofdleenboek van Antwerpen), fol. 395». 

110 



Janssoen, die na dode van zijn vader tien Franse Kronen als heerge

wade betaalde.121 

Waren er toen al laten? Men zou er aan twijfelen bij het lezen 

ener acte van 1454, waarin Filips de Goede Wytvliet machtigt om 

zeven „cijnsmannen" te benoemen in zijn „ridderlijken hof te 

Baerle".182 Die twijfel is echter niet gerechtvaardigd, want in 1440 

had Jan van Wyflet verklaard van de hertog te leen te houden: 

„tot Baerle twee hoeven lants geheiten Heer Weenmaers hoeven, 

daer die partiën van den erve hier пае vercleert staen ende men 

hoeft ende erft die erven gelyc als men gewoenlyck is te hoven ende 

met laten voer den voirs. Janne van Wyflet of voer synen meyer 

gelyck zy hier пае volgen...."123 

Vier jaar later komen werkelijk twee laten ten tonele, die de uit

gifte van drie lopensaat in de Wyheyninge beoorkonden. Van dan 

af komen geregeld laatacten voor.124 In het midden der 17e eeuw 

schijnt de itaak der laten op de dorpsschepenen overgegaan te zijn. 

Vervolgen we echter de reeks der leenmannen. De Jan van Wyflet 

van 1454 had weer een zoon Jan, die in 1483 leenhulde deed. Diens 

neef Franchoys van Wyfliet volgt in 1524 op, waarna het leengoed 

in 1532 aan juffrouw Beatrix van Colster verkocht werd.125 De 

naamsverklaring is hiermede duidelijk. 

Haar neef jhr. Ysbrant van Merode erfde het Colsterleen in 1570. 

Dan volgt: heer Floris van Merode, heer tot Duffel. Diens zuster 

Agatha deed in 1606 (na verkrijging bij erfmangeling) de leenhulde. 

Het geslacht Leppens of Lippens komt daarna aan de beurt. Philips 

Comeliss, eveneens in 1606; Jacob Philips Corneliss Leppens 1625; 

і г і ) Alsvoor, no. 396 (rekening van de lenen en heergewaden 1420-1422); kopie 
hiervan in RAH, Collectie Cuypers van Velthoven 390, fol. 27. 
I ! ï) Alsvoor no. 121, fol. 234v; een soortgelijke acte dd. 18 november 1463 voor 
het domein der St. Michiels abdij van Antwerpen te Minderhout afgedrukt bij 
Sabbe, De Hoofdbank van Zandhoven in: Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore 
XVII (1954), 49-52. 
"») ARAB, Rekenkamer van Brabant 546, fol. 193. 
124) AAT, Karters no. 1847 en Cartularium E pag. 316. Latere acten in RAA, 
GABH 25bis (jaren 1514-1519). 
'") ARAB, Leenhof van Brabant 19 fol. 395». 
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zijn zuster Catharina 1634; haar broer Comelis 1644. Daarna Wal-
terus Lippens, die het Colsterleen naliet aan zijn nichtje Maria 
Anna Kuypers.12e 

Richten we thans onze aandacht op de omvang van het Colster
leen. We zijn daarover goed ingelicht dank zij een namens Maria 
Kuypers in 1753 ingeleverd dénombrement. Behalve vele toponymen 
biedt het een antwoord op twee vragen: welke soort goederen tot het 
leen behoorden en of deze al of niet aan elkaar grensden. 

Dat er zowel leen- als cijnsgoederen onder behoorden blijkt uit de 
aanhef reeds, waarin gewaagd wordt van:127 

een heerlijckheydt van Meyer, Mannen ende Laten, cheynssen 
van cappnynen, schellingen ende penningen, volgens den leen-
ende cheynshoeck daervan sijnde.... 

De lezing van het leenboek doet ons reeds zien, dat de goederen 
verspreid door het dorp lagen; in het algemeen op Hertogs gebied. 
Het is echter waarschijnlijk dat ook goederen op (huidig) Nassaus 
territoir gelegen waren. Dit laatste is zeker het geval met twee per
celen leengoed in de Heesakker, die ten oosten grensden aan de 
Akkerweg lopende naar de Tommei. Wij constateren dit met ver
bazing omdat we immers vroeger ibetoogd hebben, dat het huidige 
Baarle-Hertog teruggaat op de dienstlenen van 1198. Goederen die 
blijkens de hier geciteerde leenbeschrijving in de zeventiende eeuw 
en later voor het hertogelijk leenhof te Brussel werden verheven, 
konden alleen onder Baarle-Hertog liggen. 

De ligging buiten Baarle-Hertog, die we hier signaleren, is alleen 
te verklaren wanneer in de loop der eeuwen goederen — terecht of 
ten onrechte — van het hertogelijk gebied naar het Nassause zijn 
overgebracht. 

Het gros der percelen lag overigens in het gehucht Oordeel, 
een „hertogelijk" complex dat iets ten noord-oosten der dorps-
kom is te situeren. Men treft er toponymen aan als: de Oordeelse 

126) Alsvoor en Leenhof van Brabant no. 50 fol. 253». 
m ) Leenhof van Brabant, Aveux et dénombrements 638 (79e lias) no. 7148. 
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akkers, Houtermansheining, Baxakker, Geerheining, den Tuyerpoel. 
Elders in Baarle gelegen maar niet te localiseren toponymen zijn: 
aen den Brem, de Kerckenakker, de Karstraat, de Oude Molen en 
het Heynincxke. Merkwaardig genoeg (en dit geldt ook voor de 
andere lenen) ligt ook een enkel perceel aan de zuid-westgrens van 
Baarle aan het Markske. Dit is het geval met beemden ten noorden 
van de Merk en Vlinckerbeemd, de beemd gen. De Pijpelinge en 
nog twee niet verder aangeduide .beemden. Het gehele leenboek 
omvat 42 percelen. 

En dan het cijnsboek. Hierin zijn 38 cijnsplichtige gronden ge
noteerd. Waaruit bestonden de cijnzen en waar lagen de gronden? 

De cijnzen zijn alle op geldsbedragen vastgesteld: deniers, oortjes, 
penningen en stuivers. Slechts een keer wordt een betalingsplicht in 
natura aangetroffen: twee hoenderen en zes deniers voor een huis 
en hof in de Caterstraat. De onderpanden liggen alom over heel 
Baarle verspreid; de Tommei, de Heesakker, de Tekenakker, de 
meulense akker, de Kapelstraat, Nijhoven. Ook hier weer beemden: 
de Hoexe ¡beemde, de Hooiberg, het Werdengenbos, een beemd 
over de brug naar Hal.128 

Uit een periode van meer dan honderd jaar zijn de transacties 
betreffende leengoederen en leempachten bewaard gebleven. Zij 
zijn genoteerd in het leenboek over de jaren 1630-1745. Achterin 
staat een lijst van de tot het leen- en laathof behorende cijnzen; 
merkwaardig is dat enkele dezer cijnzen uitgaan op goederen te 
Heerle onder het aangrenzende dorp Meerle.129 

2. Leen van den Houte. 

Van dit leen- en laathof is vrij veel archivalisch materiaal be
waard gebleven. De indruk bestaat dat dit hof het omvangrijkste der 
„hertogelijke" leenhoven te Baarle was. 

12e) Alsvoor. Het cijnsboek wordt gezegd te betreffen: alzulke cijnsen als Cornells 
Lippens is heffende „breeder blyckende by den Leenboeck onder Baerle-Hertoge". 
1!9) Dit leenboek berustte in 1959 in het museum „De Ghulden Roos" te Roo
sendaal. 
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Bezitters. 

Het hof zal zijn naam ontlenen aan het belangrijlce geslacht Van 
den Houte, dat in het land van Breda o.m. te Princenhage en Etten 
een rol van betekenis heeft gespeeld. In 1291 is een Wouter uten 
Houte man van de heer van Breda. Een Amoud uten Houte be
zit in 1310 het leen ten Houte onder Princenhage. Is dit dezelfde 
als de miles Amoldus Utenhoute, die in het oudste Brabantse leen-
register vermeld wordt als leenplichtig wegens „VI homagia et VI 
solidos annuatim apud Goerle, Oesterwyc, Barle et Riele"?130 

De volledige lijst der leenmannen begint pas in de 15e eeuw. Jan 
van Ypelair te Lier wordt het eerst vermeld. Het leen vererfde in 
1425 op zijn dochter Margriet, die daarvoor tien Franse Kronen als 
heergewade betaalde. Daama volgen enkele Berchems: Jan Adamss., 
Amt Janss., Jan, Anthonis, nog een Anthonis. In een ongedateerd 
dénombrement uit de 15e eeuw spreekt Aerdt van Berchem aldus 
van zijn leen: „Ie Aerdt van Berchem, rydder, houde te leene van 
mynen genedigen here den Hertoge van Brabant etc. eenen laichoef 
gheleghen te Baerle gheheten d'leen van den Houte metten chyse, 
hoenderen daertoe behoerende, wair aff myn proffyten wert syn 
39 s. gr. brabants." 

Een Jan van Berchem spreekt in 1536 van „eenen ridderlycken 
hof geheten hof van den Houte".1S1 

In 1623 volgt Jhr. Rombout van Mansdale, „mits titule van coope 

iao) C. R. Hermans, Het Adelijk geslacht Uten Houte of Van den Houte te 
Etten, in: Geschiedkundig Mengelwerk II, 248-255; G. C. A. Juten, Het ridderlijk 
geslacht van den Houte, in: Taxandria XXXII (1925), 173-186; L. Merkelbach 
van Enkhuizen, De oudste gegevens over Etten, in: Ghulden Roos VI (1946), 
126-127; ARAB, Leenhof van Brabant 4 (Spechtboek a° 1374), fol. 206; Gale-
sloot a.w. 10. Ook te Merchtem (Belg. Brabant) bestond een Hof ten Houte; zie 
Eigen Schoon en De Brabander XLII (1959), 366. 
, Я 1) ARAB, Leenhof van Brabant 19, fol. 395; 593 (aveux et dénombrements) 
(36e lias), no. 3089 en no. 3136-614 (aveux et dénombrements) (56e lias), no. 
4827; Gale<;l(x>t, lm'. Cour féodale II, 194 en 242. 
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bij hem gedaan tegen Anthonis van Berchem voor wethouderen van 

Antwerpen".1S2 

De verkoop van het leen had dus plaats gevonden voor een ste

delijke schepenbank. Hierin valt niets vreemds te zien, want het 

eigenlijke leenverhef had daarna nog plaats in het leenhof te Brussel. 

Jhr. Jac. van Mansdale verkocht het leen in 1682 ten overstaan 

van schepenen van Baarle-Hertog aan de dorpssecretaris Henricus 

van Ghilse.133 Gesproken wordt hier van „een leen- en laathof met 

herencijnsboek genaamd het leen van Ten Houte, gelegen in de 

parochie van Baarle met de gerechtigheden van pachten, cijnzen en 

bedrijf....". De verkoper gaf in de betrokken acte blanco volmacht 

om „het gemeld leen- en cijnsboek" in het leenhof te Brussel te ver

heffen. Dit verhef had enkele maanden later, op 31 juli 1682, in

derdaad plaats.134 

In de 18e eeuw kwam het leen aan de Van Reuth's. De laatste 

leenman was „seigneur" J. A. van Reuth, dde het goed verwierf in 

1782.1S5 

Omvang. 

De omvang van dit leen is goed te kennen uit een drietal denom-

brementen: die van 1440, 1536 en 1754 in het leenhofsarchief. Dat 

van 1440 vangt alsvolgt aan: 

„Aemt van Berohem lans soen hout te leenen van mynen geneden 

Heere den Hertoge van Brabant etc. alle alsulken chyns als hier пае 

gescreven ende verclaert steet ende die men heffende is Ln de prochie 

van Baerle, te weten is....". ш 

Men zal hieruit moeten lezen, dat het leen bestond uit recht op 

1эг) J. le Roy, ¡Votitía Marchionatus sacri Romani Imperii liber Vili, 419. Jhr. 
Rombout van Mansdale, Heer van Ten Houte, was een zoon van Antonius van 
Mansdale en Johanna van den Houte; Rombout overleed 7 november 1624 en 
werd blijkens een in de vorige eeuw nog aanwezig grafschrift begraven in de 
Venerabele kapel van de O.L.V. Kerk te Antwerpen. 
1M) RAA, GABH, 118 B, blad 307-308. 
ш ) Copie van de verhefbrief op blad 308-315 van evengenoemd register. 
135) ARAB, Leenhof van Brabant 50. 
"9) ARAB, Rekenkamer van Brabant 546, fol. 186»-189». 
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cijns uit door de hertog in leen gegeven grond. Bij verdere lezing 
blijken die cijnzen — anders dan bij het Colsterleen — soms mede 
in natura betaald te worden, en wel meestal in hoenderen. Wat de 
geldsbedragen betreft: men treft aan: oude zwarte tournoisen, de
niers, schellingen en penningen. De cijnsplichtige goederen waren 
door heel Baarle verspreid: het kerkhof, de molen, het Dal, Onsta
den, de Vloet, het Elshout, Oordeel, het Laar, de Wythof, Duvels-
donk, Sonnendonk, de Zittert. Voornamelijk zullen zij onder Baarle-
Hertog hebben geressorteerd, maar de mogelijkheid moet worden 
opengehouden, dat enkele stukken grond onder Baarle-Nassau lagen. 

Dit zou ons dan reden tot dezelfde verbazing geven als bij het 
Colsterleen. Volgens onze theorie mogen volstrekt geen hertogelijke 
goederen onder Baarle-Nassau liggen. Ook dit verschijnsel zal te 
wijten zijn aan verschuiving in het grondbezit, mogelijk in de „her
togelijke" periode. 

Het dénombrement van 1536 geeft een optelling van alle inkom
sten, die nu blijken te bestaan uit de volgende punten: 
„In den iersten in gelde 

XXXI s. ІІІУ2 d. 
item noch in gelde 

XXIII oude grote 
item noch in gelde 

XVI s. ІУ2 d. swerte toumoysen 
item in coren 

VI lopen 
item in hoenderen 

XIV2 hoen". 
Thans blijken er dus ook cijnzen in koren betaald te moeten wor

den. 1 3 7 

Het dénombrement van 1754 is tamelijk veel kleiner dan dat van 
1440. Geen wonder als men bedenkt dat er inmiddels drie eeuwen 
waren verstreken. Tal van cijnzen zullen door wanbetaling of door 

ι«) ARAB, Leenhof van Brabant, no. 614 (56e lias), no. 4827. 

116 



afkoop zijn verdwenen. De middeleeuwse munteenheden en de be

talingen in hoenderen vindt men overigens alle op deze lijst terug.1S8 

Behalve de denombrementen boden destijds de protocollen der 

laatbank een overzicht van de omvang van het laathof. Hoewel deze 

op een na verloren zijn gegaan bezitten we toch een overzicht van 

hun inhoud dank zij een „Memoriaell Boexken van alsulcke vesten, 

transporten, erfscheijdingen ende andere actens als voor gezworen 

laten wijlen jonckers Aert, Anthonius ende Jan van Berchem, rid

ders respective mitsgaders wijlen Jonker Jacobus de Mansdaale, alle 

Heeren waren in henne Laethove in de parochie van Baerle onder 

den Hertog, aldaer ten registre ofte protocolle syn bevonde ende ge-

passeert van dien jaere 1483 totten jaere 16(49)....".139 Er hebben 

zeven protocollen bestaan, gemerkt: A 1483-1495; В 1529-1542; С 

1526-1538; D 1542-1549; E 1569-1612; F 1612-1622; G 1622-1649. 

Hiervan is alleen deel В bewaard gebleven. u o 

Het memoriaalboekje vermeldt vrijwel uitsluitend transporten 

van met cijns bezwaard goed.141 Dat goed is gelegen te Baaile in 

Dal (1489), aent Peerts Kerckhoff (1539), de Reth (ca. 1538), t'eynde 

de Choor (1575), den Laeracker (1570), het Oosteneyndt (1601), 

de Oude Molen (1602), Gierlestraat (1602), den Raeij-acker (1597), 

den Grommen Hoeck (1605), 't Raevelsven (1604), de Hooghdonck 

(1614). 

Tenslotte is er nog een „Taeffel" op het cijnsboek uit pl.m. 1640, 

die overigens weinig nieuws aanbrengt.142 

«e) ARAB, Leenhof van Brabant, no. 638 (79e lias) no. 7147. 

»») RAA, GABH 25. 

»») Deel В is thans GABH 26. 
ш ) Eerst in de zeventiende eeuw vindt men een ander soort acten zoals „beley-

dinge en selten van palen, houwelycxe voorwaerden, beleydinge van den molen". 

Een „beleydinge" is hier een schouwvoering, wellicht dienende om een geschil 

over perccelsgrenzen te beslechten. Het voorkomen van desbetreffende acten is 

verklaarbaar. Maar waarom huwelijkse voorwaarden in deze tijd in een protocol 

van een laathof voorkomen is duister. 

» 2) RAA, GABH 118 B. 
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Protocollen. 

Van deze protocollen werden hierboven reeds enkele genoemd. 

Acten der laten van de heren van Berchem zijn overigens ook nog 

te vinden in het oudste protocol der Hertogse schepenbank (1513-

1521).1 4 3 Protocollen van het leenhof zijn voorzover ons bekend niet 

bewaard gebleven. 

Toen de dorpssecretaris Van Ghilse in 1682 leenheer geworden 

was, heeft hij een protocol van bezettingen laten aanleggen, dat 

(tot 1687) zes acten bevat. De eerste acte vangt aan met de veel

zeggende aanhef: „d'Heere Henricus van Gilse, Heer in sijnen rid-

derlycken leen- en laethove, genaemt ten Houte alhier tot Baerle 

onder den Hartoge van Brabant....". Zoals de naam zegt, behelst het 

boek acten van arrest van percelen gronds wegens wanbetaling van 

daarop drukkende cijnzen. Het betreft vaak een zeer oude achter

stand. Als laatste jaar van betaling treffen we nl. aan: 1610, 1662, 

1606, 1672, 1673 en 1645. Het gaat over cijnzen van 5 stuivers, 

15 deniers en 1 hoen, 30 deniers, een rente groot 7 lopen rogge, 

З г stuiver en 18 deniers en 10 zwarte tournoisen. Of de cijnzen 

tenslotte werkelijk ingevorderd zijn, blijkt uit de acten niet. 1 4 4 

Voorts is in het familie-archief Van Ghilse nog bewaard gebleven 

een manuaal van de Baarlese secretaris Henricus van Ghilse en diens 

zoon Petrus, dat loopt over de jaren 1687-1780. Het is voor het leen 

van den Houte slechts van zijdelings 'belang.1 4 5 

Laten. 

In ieder geval bestond voor dit hof sedert de zestiende eeuw een 

officiële laatbank. Hot proëmium van het in 1557 vernieuwde doch 

thans niet meer aanwezige cijnsboek noemde als laten van heer Jan 

van Berchem: Adriaen Dirck Buycx; Lenaert Jan Adriaenssen; Jan 

11Л) RAA, GABH 25bis (vroeger RAH, Collectie Aanwinsten 1918 no. 16). 
»<) RAA, GABH 91. 
, 4 5 ) Het boek, dat wèl van belang is voor de lakcnhandcl te Baarle, berustte in 
1956 nog bij mevrouw Rubbens-Van Gilse te Vught. 
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Cornells Swilden; als meier fungeerde toen Jan Huybrecht Swil-

ders.14β Ook uit de 17e eeuw zijn enkele namen bekend: In 1682 

treedt als meier op een zekere Jan Peeter Anssems, die echter in 

1683 achter zijn naam de vermelding „loco praetoris" krijgt. In een 

andere acte van dat jaar heet hij „stadhouder". De laten worden in 

1682 „laatmannen" genoemd, ook wel: „getrouwe laetmannen deses 

hoofs". Hun namen zijn: Peeter Comelissen Anssems, Guilliam van 

Heyst, Adriaen van Reuth, Michiel Jacob Joachims, Peeter van den 

Nauwelande.147 

3. De Hoeve van Ginhoven onder Zonder eigen. 

De naam Zondereigen komt reeds in de dertiende eeuw voor. Hij 

is niet uniek, want ook nabij Diest wordt reeds in diezelfde eeuw 

een gelijknamig gehucht aangetroffen.148 

Het eerste deel van de naam Zondereigen is de stam, die we ook 

in het werkwoord afzonderen aantreffen; het komt in namen wel 

meer voor, vooral in Duitsland. Het woord duidt op een bezrt, dat 

van de markegrond is afgescheiden, meestal bos, doch ook wel bouw

land e.d. Eigen zal hier wel gewoon „eigendom" betekenen.149 

Zoals in hfdst. I opgemerkt ligt Zondereigen buiten de dorpskern 

van Baarle-Hertog en ten zuiden van de staatsgrens. Een voornaam 

complex binnen dit gehucht is de hoeve van Ginhoven, die in het 

begin der vijftiende eeuw van de hertog te leen werd gehouden door 

Lysbet van Ghinhoven. In een acte van 1 oktober 1403 treden als 

haar „mannen" op Wouter Janssoen en Jhan Beriboem ter gelegen

heid van de verkoop van een roggepacht, waarvoor als onderpand 

i«) RAA, GABH 118 B, blad 305-315. 

" ' ) RAA, GABH 91; GAT, Charters no. 49 (Oostmalle). 
1 4 e) A. Hansay, Etude sur h formation et l'organisation économique du domaine 
de l'abbaye de St. Trôna (Gand 1899), 118 noot 8. 
la) Vriendelijke mededeling van Dr. D. P. Blok te Amsterdam en Drs. P . Tum-
mers te Nijmegen, die verwezen naar Α. Bach, Deutsche Namenkunde II, Die 

deutsche Ortsnamen 2 (Heidelberg 1954), 179 ν en H. Dittmaier, Rheinische 

Flurnamen (Bonn 1963), 293. 
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was gesteld „half die hoeve tot Ghinhoven".150 Vijf en twintig jaar 
later blijkt het leengoed in handen te zijn van Jan Pauwels. Deze 
laatste draagt het in 1440 over aan de abt van Tongerlo. De hoeve 
— het centrum van de hof — was toen 60 bunder groot. Bij haar 
behoorden o.a. 32 afhankelijke laten, en cijnzen ten bedrage van 
71 en een halve oude groten, 15 oude engelsen, 12 schellingen en 
6 deniers leuvens en 1 denier tournois benevens de „heerlyokheyt 
van te erven en t'onterven ende pontgelden als die ponden verandert 
of vertiert worden....".151 Met ponden zullen bedoeld worden de 
gronden waarvan transportacten werden opgemaakt. Veelal moest 
bij een transport een bedrag aan de heer betaald worden; dit 'bedrag 
zal het pondgeld zijn.152 Voor het verhef in het leenhof van Brabant 
moest de abt van Tongerlo, zoals gebruikelijk, een sterfman be
noemen. 

Drie jaar later gaf de hertog de abt verlof om zeven schepenen 
in deze hof aan te stellen; zij vormden met de meier een laatbank, 
die echter in de 17e eeuw in verval geraakt schijnt te zijn.153 Pre
laat Wichmans blies haar in 1649 nieuw leven in.154 

Deze heroprichting geschiedde met enige luister. Aan de kapel te 
Zondereigen schonk de prelaat een St. Antoniusbeeld, een glasraam 
en kostbare versieringen. Voorts richtte hij in het dorpje een gast
maal aan, waaraan ook de pastoor en kapelaan van Baarle aanzaten. 
Bij die gelegenheid gaf de Baarlese pastoor Leppens de abt de raad 
om de secretaris van Baarle-Hertog te benoemen tot secretaris van 
de laatbank, dit om competentiegeschillen te voorkomen of zoals 

lm) AAT, Karters no. 1122. Onder Wuustwezel ligt blijkens blad 8/1 schaal 
1:20000 der „Carte militaire" nabij paal 26 (West van de weg naar Wemhout) 
een gehucht Geenhoven. 
151) Fr. Waltman van Spilbeeck, De abdij van Tongerloo, 172; AAT, Cartularium 
E, 306-308. 
,52) Bij de hof van Sombeke was -pondgéld het recht dat betaald moest worden bij 
transacties met door djns bezwaarde erven. De heffing bedroeg een 20e penning. 
G. C. A. Juten, Het Hof van Sombeke in de parochie Bouchout en zijne rechten 
in Zundert en Rijsbergen, in: Taxandria XXXV (1928), 290. 
»s·1) AAT, Karters no. 1826; V. Spilbeeck o.e. 173; Le Roy, a.w. 419. 
's«) V. Spilbeeck o.e. 173. AAT, Karters no. 4523. 
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Leppens' opvolger het zeide: „dattçr anders geschaepen was rusie 
vyt te volghen, hetwelck met experiëntie is diversche reysen bevon
den gheweest".155 

Evenals andere hertogelijke leenmannen te Baarle heeft de abt 
meermalen een dénombrement van zijn leengoed bij het leenhof 
moeten inleveren. Bewaard gebleven is o.a. dat van 1536.15e 

Omvang van het leen. 

„Item is te noteren, dat er geene erven en syn tot Sondereygen ofte 
syn cijns ofte leenroerich onder Tongerlo", aldus een zeventiende-
eeuwse memorie. Het leen omvatte dan ook vele lenen, cijnzen en 
pachten, echter niet alleen te Zondereigen maar ook in het dorp 
Baarle-Hertog. Dankzij het rijke materiaal in het abdij-archief kan 
hiervan een vrij volledig overzicht verkregen worden.157 

Een dénombrement van 1440 geeft als lenen van Jan Pauwels te 
Ginhoven een groot aantal percelen land in en nabij Zondereigen, 
enige rogpachten aldaar en een tiental leenpercelen in de parochie 
Meir.15e 

Een in het abdij-archief berustend leenboek „anno domini XIIIIC 

LXXXVIII0 facta per dominum Johaimem de Westerhoeven abba-
tem monasterii B.M.V. Tongerloensis" noemt nog meer percelen en 
pachten op. Opmerkelijk is dat er ook 66 leenmannen („féodales") 
genoemd worden.15e 

Voor de bezittingen buiten het gehucht Zondereigen licht het 
cijnsboek van 1748 ons in; het waren cijnzen uit V2 bunder land op 
de Tommei, een huis ten noorden van de straat naar Loveren, een 
huis en hof aan 't kerkhof, hei- en weiveld op Strunct en niet nader 
aangeduide landerijen. Een midden 16e-eeuws leenbockje noemt 
nog drie lopen zaailand „by de verbrande molen tot Baerle"; 1 lopen 

155) AAT, Lias Baarle Zondeieigen. 
lse) ARAB, Leenhof van Brabant 614 (aveux et dénombrements) 56e lias no. 
5009; Galesloot, Inv. Cour féodale II, 246. 
157) AAT, Lias Baarle Zondereigen. 
lse) ARAB, Rekenkamer 546, fol. 183». 
"») AAT, A.VII. 28, fol. 38. 
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zaailand „oest aen den wech gaende van Seoenbroeck пае Thurnout, 

en het heiveld „De Horst", dat weer te Zondereigen lag.160 

Een leenverhef van 1668 geeft weer een totaal overzicht. Daarin 

is sprake van: een hoeve te Zondereigen met huizingen, landen, 

beemden, bossen en broek, renten en cijnzen, heerlijkheden van 

erven en onterven. Verder nog van іУг zester rog „op den goeden 

ten Borch te Sondereyghen met huizinge, hoff ende toebehoorten in 

de Prochie лгап Turnhout".1 6 1 Tot de grondheerlijkheid behoorde 

niet het jachtrecht. De abdij oefende dit dus niet uit. Het behoorde 

aan de koning van Pruisen als landsheer. In 1713 werd b.v. voor 

twee koppelen konijnen verpacht de patrijsen- of konijnenvangst 

aldaar; deze verpachting geschiedde namens de koning voor schepe

nen van Baarle-Hertog door de hoofdschout van Turnhout als pluim

graaf- en warandmeester van het land van Turnhout.1 β 2 

Ook was niet alle grond in dit dorp in het bezit der abdij. Het 

klooster van Korsendonk had er b.v. ook een aantal percelen op zijn 

naam staan.1β3 

Leen- en andere boehen. 

Het abdij-archief bewaart een zestal leenboeken, vier cijnsboeken 

en 'twee pachtregisters. De leenboeken dateren van 1664 (2x), 1717 

(2x) en 1750 (2x). Cijnsboeken stammen uit de jaren 1642, 1670 en 

1748 (2x). De pachtregisters zijn van 1645 en 1764.1β4 Deze regis

ters zijn leerzaam voor de kennis der tot het goed behorende goede

ren, het bedrag der inkomsten en de namen der leenmannen, cijns-

plichtigen en pachters. 

Nog is bewaard gebleven een register van allerhande acten der 

"o) AAT, B.III. 75, fol. 76; AAT, Lias Baarle Zondereigen: het register betreft 

mede lenen te Vissenaken, Schoonbroek en Hapert. 

N») AAT, Karters по. 4523. 
ш ) AAT, Lias Baarle Zondereigen. 
l e s ) RAA, GABH 124, „Metinghe van allen de gronden van erffven geleghen tot 

Sondereyghen des jaers 1699. door den vermaerden landmeeter van Hall. 

к») AAT, de leenboeken in A.II. 11, 18; B.II. 30; de cijnsboeken in A.III. 51.81; 

B.III. 65, 75; de pachtregisters in A. III. 55 en B.II. 211b. 
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„heerlijMieid" Ginhoven over de jaren 1653-1709; hierbij is nog 

ingebonden een „bezetboek" over de periode 1671-1741.165 Het 

eerste register bevat behalve „goedenissen", scheidingen en delingen, 

huurcedullen, verkopingen van haafgoed, afrekeningen van wezen

goed, obligaties en cassaties, borgtochten en acten van nadersohap, 

ook acten van verandering en van continuatie van de „wet" ( = 

schepenbank), een akkoord betreffende het wachtlopen tegen vage

bonden (1667), een contract van uitkoop, een kwitantie betreffende 

de kapel en een acte van beëdiging van de meier. 

Het tweede gedeelte behelst een grondprocedure, een verbod van 

arrest op goederen, erfmangeling, renteconstitutie, fundatie van een 

beneficie en beëdiging van de meier.1ββ Helemaal consequent zijn 

beide boeken dus niet gescheiden geweest. 

De laten en hun bank. 

In 1443 gaf Filips de Goede zoals gezegd, aan de abdij van 

Tongerlo het recht om in Zondereigen schepenen aan te stellen. 

Naast de „mannen" die we nog in 1403 bij Lysbet van Ghinhoven 

zagen optreden, zullen voortaan ook schepenen bepaalde rechtshan

delingen in de grondheerlijkheid certificeren. Zij vormden tezamen 

een laatbank en hadden een zuiver grandheerlijke taak.1β7 

Hoe lang heeft deze schepenbank gewerkt? Zeker gedurende de 

gehele vijftiende en zestiende eeuw. De acten die we elders reeds 

noemden getuigen van een voortdurende activiteit. Maar in de ze

ventiende eeuw schijnt de werking dezer instelling verslapt te zijn, 

zoals een passage in het boek van Van Spilbeeck getuigt. 

Deze verhaalt nl. dat prelaat Wiohmans de schepenbank van 

Zondereigen opnieuw „in voege" bracht. Hij benoemde echter geen 

schout en schepenen maar een meier en zeven laten in de „grond-

^5) AAT, Lias Baarle Zondereigen. 
4») Opvallend is dat de grondprocedure (1671) een perceel onder Baarle-Hertog 
betreft. Zondereigen's goederen lagen dus wellicht ook onder het eigenlijke Baarle-
Hertog. 
l e 7) De schepenen in de aanstonds te behandelen Oude Hof van Thom bezaten 
dezelfde bevoegdheden. 
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heerlyckbeyt van Sondenhijgen".1β8 Uit een brief van Siardus de 

Smet, provisor der abdij, vermoedelijk aan een advocaat geschreven, 

blijkt dat de herleving der laatbank op verzet heeft gestuit. 

„Ende hoewel het scheynt ende sommige roepen, dat den H. Pre

bet tot Sondereygen wonder nieuwicheyt heeft opgericht; soo en 

isser nochtans van synen t'wegen anders nyet gedaen als de bancke 

van eenen meijer ende seven laeten (:die nu mits den quaden tydt 

ende verloop van 't volck langhe jaeren was achtergelaeten:) weder

om opgericht: soo om dattet nu Peys is (:Godt danck:) als om dat de 

Heerlijckheyt van Turnhout van Heere verandert is".1ββ 

De schepenen der laatbank werden als volgt betiteld: 

1446 Jan die Wilde en Peter van Ghynhoven, schepenen in Bairle 

myns Heeren van Tongerlo in den hove van Ghynhoven. 

1478 Jan Jan Hubssoon ende Gerith Hendricxsoon van Gilse, sche

penen in Baerle myns Heeren des Abt van Tongerloo.170 

Tot in de achttiende eeuw wordt de bank door een meier voor

gezeten; in 1725 werd Comelis van Ysschoven als zodanig be

noemd. 1 7 1 In deze tijd was ook het secretariaat der bank nog een 

zelfstandige functie. De notaris J. Backx te Baarle-Hertog vroeg in 

1779 aan de provisor der abdij om tot secretaris van Zondereigen te 

benoemen Amoldus Wouters, secretaris en notaris te Merkspias. De 

abdij had eerst hemzelf benoemd, maar hij mocht de functie niet 

aanvaarden omdat hij geen {zuid-)Brabander was. Kennelijk wordt 

hier gehandeld naar analogie van een bepaling in de Blijde Inoomste 

van 1356, volgens welke in 's hertogen raad alleen geboren Braban

ders benoemd mochten worden.172 

Het kan bevreemding wekken dat dit oude privilege nog in de 

1β8) Van Spilbeeck a.w. 172-173; zie ook 494. 
1 · ·) AAT, Lias Baarle Zondereigen „Instructie wegens de jurisdictie van Sonder-

ijgen". 
ln) Archief Aartsbisdom Mechelen, Chartarium Korsendonk, 14 (1446 mei 3); 

AAT, Lias Baarle Zondereigen, auth. copia copiae, midden 17e eeuw (1478 nov. 

12). Een Ginhovense schepenacte dd. 21 oktober 1549 is afgedrukt in Oudheid 

en Kunst XXXIX (1956), 105-106. 
, 7 1 ) AAT, Lias Baarle Zondereigen. Deze meier stierf in of vóór 1737. 
172) t.a.p., brieven van 16 januari en 1 februari 1779. 
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achttiende eeuw in een kleine laatbank toegepast werd, maar men 
bedenke hierbij dat de dagen der „Brabantse Revolutie" niet veraf 
meer waren en dat het vasthouden aan deze eis zijn oorzaak zal ge
vonden hebben in de revolutionaire geest van Brabant, dat reeds te 
zwaar zuchtte onder het regiem van Jozef II. 

Geschillen. 

Meermalen dreigden competentiegeschillen met naburige gerech
ten of gerechtigheden. 

Vooreerst met de „Heerlijkheid" Turnhout, binnen wier gebied 
Zondereigen immers was gelegen. Wij weten hier iets van dank zij 
een verklaring, die de ongeveer 72-jarige Hendrick Scuermans, 
„meier des Godthuys van Tongerloo tot Sondereygen" op 5 maart 
1669 voor notaris Slaets te Tongerlo aflegde. Scuermans, die al 
ongeveer 50 jaar meier was en sedert 1621 tevens schepen van 
Baarle-Hertog, deelt daarin mede, dat hij kort na de aanvaarding van 
het land van Turnhout in 1649 door Amalia van Solms voor deze 
vrouwe had moeten verschijnen. Deze had hem gevraagd waarom 
„hy in qualiteyt als meyer voors. eenige nieuwicheden was invoe
rende tot Sondereygen voors. met prejuditie van de gerechticheden, 
die sy Hare Hooch* met de overleveringhe van den Lande van 
Turnout hadden becomen". Scuermans had toen aan twee raads
heren kopie getoond van een oude acte, waarop deze heren hadden 
gezegd: „volgt U(w) commissie". Tot een echt geschil kwam het hier 
dus niet.17s 

Werkelijke geschillen ontstonden echter met de schepenbank van 
Baarle-Hertog, met name in de jaren 1692 en 1742. 

In 1692 was er kwestie over de vraag, waar vernadering van cijns
goederen te Ginhoven moest geschieden: voor meier en laten van 
Ginhoven of voor schepenen van Baarle-Hertog. 

Deze zaak werd tenslotte in dezer voege beslist, dat de rentmeester 
van prins Willem III en de provisor der abdij overeenkwamen dat 

in) AAT, Lias Baarle Zondereigen. 
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de 'vernadering voor schepenen van Baarle-Hertog zou geschieden, 
maar de „goedenisse" (d.i. het transport der goederen) voor meier 
en laten. Indien er twijfel bestond over de bank, waaronder zij res
sorteerden, zou de overdracht voor beide banken moeten plaats 
vinden.174 

In 1742 ontving de abdij bericht van een inwoner van Turnhout, 
dat hij van oude lieden had vernomen, dat de „wet" van Baarle-
Hertog steeds weigerde de percelen, die voor meier en schepenen 
van Ginhoven getransporteerd waren, over te zetten op de bedeboe-
ken. De betrokkenen waren derhalve genoopt dit transport nog eens 
voor schepenen van Baarle-Hertog te laten registreren. Voor de abdij 
had dit volgens hem o.a. het nadeel dat zij geen cijnzen en pond-
penningen ontving.175 Met deze laatste zijn de leges voor het over-
vesten bedoeld.17e 

Het is niet gelukt het gehele verloop van de kennelijk hierover 
ontstane moeilijkheden terug te vinden. In verband hiermede moet 
wel staan een lijst, die de secretaris van Baarle-Hertog rond 1740 
heeft opgemaakt van bemoeienissen der Hertogse schepenen te Zon
dereigen in de periode 1654-1740.177 Deze betroffen o.m. verko
pingen van haaf- en meubilaire goederen en opgaande bomen, ver
pachting van veldvruchten, verkoping en verhuring van erfgoederen, 
opmaken van staat en inventaris, scheiding en deling etc. 

Voorts is er een klacht aan de abdij van zekere Van Son de 
BoTckenfeld, de vertegenwoordiger van de koning van Pruisen als 
heer van Turnhout uit 1742. Deze trok het recht van de meier van 
Zondereigen in twijfel om publieke verkopingen te houden en om 
te „beleiden" op straten en wegen. Omtrent de publieke verkoping 
merkte hij op, dat deze was: „une vente publique et volontaire, et 
que par consequent vôtre Mayeur n'avoit aucun droit de faire cette 

"*) t.a.p. Notitie dd. 20 december 1692. 
1 7 ί ) t.a.p. Brief van H. van Gastel dd. 2 april 1742. 
1 7 β ) Zie ook p. 120 noot 152. 
, 7 ' ) t.a.p. In die tijd was P. van Gils secretaris van Baarle-Hertog. 
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vente au préjudice de la Loy de Baer-le-Duc, dont Sa Majesté est 
haut seigneur justicier".178 

Een halve eeuw later zou het Franse bewind aan al dergelijke 
verwikkelingen definitief een einde maken. 

4. De oude Hof van Thorn te Boarie. 

In het land van Breda bezat de abdij van Thom laathoren te 
Gilze en te Baarle. De Bredase historicus Van Goor schreef in 1744 
omtrent de Hof te Gilze het volgende: 

„In dezen Hove vest men goederen, daar onder behoorende, en 
die aan de Abtdis of 't Kapittel eenigen chyns of rogpacht geven. 
Men bant de Vierschaar in den naam der Genadige Vrouwe van 
Thoor, om een ygelyck vonnis en recht te doen; men bezet goederen 
onder 't Laethof leggende, met vernieuwing en verders tot den koop-
dag toe; men doet deeling en Erfpaling; men geeft Voogden aan 
Weesen; men doet panding en uytwinning; men dagvaerdt over 
arbeydsloon; men verleyd naderschap; men maakt Poorters onder
hevig van hals en have aan deze Vierschaar enz."17e 

Mag dit alles ook voor de Hof te Baarle gelden? Wij zullen straks 
zien dat ddt slechts gedeeltelijk het geval is. Omtrent de rechtspo
sitie der abdis te Baarle zegt Van Goor nog het volgende: „....de 
abtdis van Thoor erkent, omtrent haere goederen, geen Regtsgebiedt 
van den Heer van Breda, en is oock niet verplicht haare Chyns en 
Leenrechten van ymanden te verheffen, of deswegens hulde te 
doen".180 

Aanvankelijk moet de heer van Breda ten aanzien der Thornse 
goederen in het land van Breda geen andere rechten hebben gehad 
dan die van een advocatus. Maar gaandeweg is de landsheerlijke 
macht ook over het Thomse gebied geheel aan de heer van Breda 
gekomen. De abdis heeft slechts de „justice foncière" in haar be-
17β) t.a.p. Volgens Verdam, Middelned. HandwooTdenhoek kan „beleiden" o.a. 
betekenen 1) voor het gerecht brengen, voorbrengen, getuigen; 2) den rechter op 
een erf brengen; 3) beslag leggen op onroerend goed voor schuld. 
17B) Van Goor, a.w. 365. 
,8») Van Goor, a.w. 366. 
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zittingen behouden. Als Van Goor hier mededeelt dat de abdis „om
trent hare goederen geen Regtsgebiedt van den Heer van Breda" 
erkent, is dat zeker te sterk uitgedrukt.181 

Van de functie van de heer van Breda als voogd over de goederen 
van abdis en kapittel is een acte van 1472 een duidelijke uitdruk
king. Graaf Jan IV van Nassau beval toen aan alle schouten in zijn 
land om bezitters van de door Thom te Baarle en Gilze uitgewon
nen goederen te gelasten de daarop staande lasten aan de rentmees
ter van Thom te betalen, dan wel die goederen ten behoeve van dat 
klooster te ontruimen. Abdis en kapittel konden blijkbaar zelf geen 
executie van uitgewonnen goed verrichten.182 

Hoe werden de leden van de Oude Hof te Baarle betiteld? Het 
doet wel wat vreemd aan, dat zij evenals in Ginhoven schepenen 
genoemd werden. Dit zou ons in de waan kunnen brengen, dat zij 
niet alleen een taak in de groodheerlijke rechtspraak bezaten, maar 
ook met lage jurisdictie bekleed waren. Uit de straks te behandelen 
protocollen blijkt echter duidelijk, dat zij een dergelijke jurisdictie 
niet bezaten. Hun bank was uitsluitend een hof- en cijnsgerecht. 

Van Goor vermeldt van deze Hof nog, dat hij jurisdictie had 
over alle abdijgoederen, die gelegen waren te Chaam, Alphen, Coir
le, Weelde, Merksplas, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Anders dan 
de hierboven behandelde laatbanken strekte hij zich dus zowel over 
Baarle-Hertog als Baarle-Nassau en ook ver buiten Baarle uit. De 
Baarlese Oude Hof bestond uit een meier en zeven schepenen of 
laten, waarvan er vier moesten wonen te Baarle, 1 te Weelde, 1 te 
Coirle en 1 te Merksplas. Hun rechtdag hielden zij tweemaal per 
jaar te Baarle, n.l. op dinsdag na Beloken Pasen en daags na St. 
Denisdag ( = 9 oktober). Een beloning ontvingen de schepenen niet, 
maar op de rechtdag werden zij door abdis en kapittel „heerlyk ont-

181) Degenen die woonden onder het ressort der Thomse laathoven, waren immers 
tevens onderhorig aan de schepenbank van Baarle-Nassau, voorzover zij op het 
territoir dier bank woonden. 
i82) RAM, Kerkelijke archieven 18998. Auth. 17e eeuwse kopie op papier. Ge
drukt bij Van Goor, a.w. 365. 
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haelt". De meier werd beloond met een douceur van 12 stuivers bij 

elk transport van vast goed.18s 

Aan de verdeling der schepenen over bovengenoemde vier plaat

sen schijnt b.v. nog in 1690 de hand gehouden te zijn. Uk Coirle 

kwam toen „Monsr. Paymans"; uit Weelde „Monsr. Adr. van Gils"; 

uit Merksplas „Monsr. Willem Vermeren".1β4 

De rechtdagen of „hofgenechten" hadden tot in de 18e eeuw 

twee maal per jaar plaats op de Hof van Loveren te Baarle. Doch 

in 1752 beklaagden zich de schepenen bij de abdis, dat de twee 

zittingen tot één waren teruggebracht en wel op Bamis. Zij ver
zochten nu de beide „hofgenechten" (met maaltijd!) te herstellen.185 

Bij hun installatie legden de schepenen de volgende eed af: 
„Hier sweere ick N: myne Gen. furstinne ende Abdisse van 

Thoor goet ende getrou te sulle syn, hare schade te schutten ende 
haer als vrome te maken ende als ick wete dat mynder vrouwe 
voorsz. eenige hofreghten vervallen syn, die aen den myer van 
Thoor te kenne sulle geven ende vorts te doen dat een goet schepen 
van Thoor schuldigh is te doen ende dat en sal ick niet laten om 
geenderhande saken. Soo moet mijn Godt helpen ende allen Sijne 
Hijlighen".18e 

Men ziet hieruit dat de schepenen vooral over de geldelijke 'be
langen van hun vrouwe, „de hofreghten" te waken hadden. 

De Hof was ook van een secretaris voorzien. Deze moest vakbe
kwaam zijn en steeds bereid de rechten van Thom tegen die der 
„aanpalende" grondheren te verdedigen. De rentmeester der abdis 
te Breda, G. van Beeck, drukte dit in een brief van 12 januari 1710 
alsvolgt uit: 

„waartoe dat tot Baarle vooral een vigilant ende bequaem man 
noodigh is, ter oorsake van de drie differente jurisdictiën, te weten 

iss) v a n Goor, a.w. 374; J. В. Krüger, Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom 
Breda. III, 44; RAA, GABH 91, acte dd. 25 november 1720. 
1β4) RAH, Commissie van Breda 205, djnsboek 1691-1810. 
1β5) Zie voor een in 1689 gehouden „hofgenecht": RAM, Kerkelijke archieven 
18992; herstel van het tweede „hofgeneght": aldaar 18874. 
18e) RAM, Kerkelijke archieven 19167. 
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Barele-Hertog, Barele-Nassou ende Barele-Oudenhove, waervan dat 

de ouste door de twee andere, als de machtighste als oock door de 

ondeugenste bediende, soo als ick den secretaris van Barele-Hertog 

boven alle ondeugent gemteresseert come te vinden, wel meest ver

druckt wordt".187 

In de Commissiebrief van F. van Grunsven, die in dat jaar tot 

secretaris benoemd werd, wordt als diens taak beschreven „dat hij 

voor eerst alle onse authoriteyt, recht ende gerechtigheidt aldaer sal 

helpen mainteneren ende naer sijne uytterste macht voorstaen, per

tinente registere van alle vesten, schultbrieven, contracten ende 

andere dinghtalen, die aldae(r) sullen comen te passeren, houden 

ten overstaen van onsen meyer, schepenen ende andere, dien 't toe

behoort, neerstelyck registreeren ende daervan aen de partye onder 

die gewoonlijcke signature van den voors. Hove authentycque co-

pijen uijtleveren....".1ββ 

Van Grunsven was tevens ontvanger van de licenten van de 

koning van Spanje te Baarle. De laatste secretaris moet geweest zijn 

I. P. van Ghilse; hij werd in 1778 benoemd.189 

De -protocollen van de Oude Hof. 

Deze zijn bewaard gebleven over de periode 1577-1709 en 1710-

1787.1β0 

Het oudste protocol valt uiteen in een gedeelte met acten van 

bezetting en een deel met acten van transport (inclusief deling) en 

obligatie. Andere soorten van acten ontwaren we er niet. We missen 

dus blijken van de verschillende competenties, die Van Goor noemt: 

erfpaling, benoeming van voogden, dagvaarding voor arbeidsloon, 

„verlei" van naderschap en 'benoeming van poorters. Daar het vrij

wel uitgesloten moet worden geacht dat er in deze periode nog 

' " ) RAM, Kerkelijke archieven 18874. 
18β) a.p. 18874. 
" · ) RAA, GABH 119. Acte van aanstelling dd. 5 sept. 1737 van J. F. Kuypers 
als secretaris van de Oude Hof in GABH 116. 
100) GAT, portefeuille Baarle, bevat het protocol 1577 1709; het protocol 1710-
1787 berast in RAA, GABH 87. 
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andere protocollen hebben bestaan, komt ons de mededeling in be

doeld ISe-eeuws werk niet erg geloofwaardig voor. 

Belichten wij nog even de twee gesignaleerde soorten van acten, 

de bezettingen en de transporten ca. Het protocol vangt aan met 

een acte, waarin de procedure van bezetting duidelijk is omschre

ven: 10 october 1598 liet de rentmeester der abdis „ten hehoorlycken 

chynsdach" gerechtelijk voor schepenen in gebannen vierschaar be

zetten alle gronden waarop achterstallige cijnzen uitgingen. En in 

het volgende genecht: „alle welcke besettingen vemyeuwt syn vol

gende de oude opservantie des Dynsdaechs naer Beloecke Paesschen 

den XXe aprilis anno XV' XCIX opten 'behoorlicken genecht 

dach....". 

In het St. Denisgenecht van dat jaar werd de bezetting vernieuwd: 

„op ten derdde". En pas het volgend jaar, in het genecht van Be

loken Pasen 1600, werd vonnis gewezen; daarin werd de rentmees

ter „volcommen totten gront, ter saecken derselver grontchynsen ten 

achter staende.... gewesen".191 

Niet altijd was er zoveel tijd nodig voor een 'bezettingsprocedure. 

In' 1657 vond een bezetting plaats met tussenpozen van twee we

ken. 1 β 2 

De afdeling der transporten geeft ons weinig inzicht omtrent de 

werkingssfeer van de Oude Hof. Er komen nl. hoegenaamd geen 

acten betreffende goederen buiten Baarle in voor. Goederen te Baarle 

waren gelegen in: de Sittert, den Mosdonck, de Loovens acker, de 

Reth, de nyeuwe molensche acker, den Pensepoel, het Oosteneyndt 

en in de Caterstraat. Ook het huis „de nyeuwe croon" en de herberg 

Den Engel in het dorp vielen onder het gebied van de Hof.1β3 In 

een der acten wordt gesproken van goederen gelegen „binnen de 

vierschaar van Baerle ende Thoir".194 

ln) Ы . 1, lv en 2. 

•M) fol. 12v. 

i«») Voor de „Nieuwe Croon" 22 februari 1580 (fol. 3) en 28 maart 1618 (fol. 

62v); voor „Den Engel" 4 april 1606 (fol. 33-34). Een enkele vermelding betreft 

goederen onder Chaam. Den Engel bestaat thans nog als het meest gerenommeerde 

hotel in Baarle-Nassau-Hertog. 

" " ) Ы . 38v (16 maart 1609). 
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Het protocol van 1710-1787, dat 36 acten bevat, bestaat voor het 
overgrote deel slechts uit transportacten. Er is slechts één vestiging 
van een rente. Éénmaal worden goederen in Alphen-Oosterwijk ver
meld. De andere acten betreffen gronden in Baarle-Nassau of Baarle-
Hertog. In Baarle-Nassau worden genoemd: Looveren, den Zittert, 
de Singel, de Caterstraat, de Reth, de Kapelstraat, de Vloet en de 
Roosacker. De meeste goederen waren in de dorpskom gelegen. In 
Baarle-Hertog lagen percelen: bij de school en in de Mosdonck.195 

Bestond er appel van vonnissen van de Oude Hof op een ander 
gerecht? Uit de litteratuur is daarover niets bekend. Wel bestaat er 
nog een dossier van een appelzaak uit 1715, die behandeld werd 
door de hoofdbank te Breda.1ββ 

Tot het einde van het Ancien Régime — en misschien nog lan
ger — heeft de Oude Hof bestaan. Hij schijnt dan zelfs nog andere 
diensten te verlenen, dan waartoe hij is ingesteld. Mr. C. Floren, 
administrateur der abdis, vermeldt in zijn rekening over 1797/1798 
nog, dat ƒ 60-16-0 was 'betaald „aan den secretaris van den Ouden
hoven te Baarle en aan schepenen voor bezonderen vacatiën bij het 
uitgeeven der tienden over den oogst deeses jaers 1797....". Het 
schijnt dat er in deze tijd „geknoeid" is met de inning der abdij-
tienden, die in het sedert 1794 bij Frankrijk ingelijfde Baarle-Hertog 
niet meer geheven mochten worden.197 

5. De laatbank van Wesemaal te Castelree. 

Ook deze wordt reeds bij Van Goor vermeld.19e Deze deelt mede, 
dat zij behoorde aan de graaf van Hoogstraten. Geschillen over al
hier gelegen gronden werden beslist door schout, leenmannen en 
secretaris van Hoogstraten. Voor hen hadden ook alle desbetreffende 
transporten plaats. De bank strekte zich ook uit over Minderhout en 
Meer. 

«s) Perceel bij de school: acte van 29 maart 1713; in den Mosdonck: acte van 
23 mei 1713. 
IM) Scherft, Inventaris 176 (no. 1389). 
19') RAM, Kerkelijke archieven 19004. 
'«β) Van Goor, a.w. 375. 
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In het gemeente-archief van Hoogstraten zijn acten dezer laat-

bank bewaard gebleven, b.v. van 1412, 1452, 1491 en 1529. Daarin 

wordt veelal gesproken van „gesworen laten in den hove van Wes-

male" of van: „geswore late mijns beeren des graven van Hoog

straten in synen hove van Wesmael....".1ββ Afzonderlijke protocollen 

zijn niet bekend. 

···) RAA, GA Hoogstraten 1 fol. 35, 38, 36 en 42. 
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HOOFDSTUK III. 

RECHTEN EN BEZITTINGEN 

§ a. De rechten en bezittingen van de hertog van Brabant te Baarle. 

De landsheerlijke macht over het gehele land van Breda, dus ook 
over het latere Baarle-Nassau had Hendrik van Brabant, zoals wij 
zagen, rond 1198 in leen gegeven aan de heren van Breda-Schoten. 
Voor Baarle-Hertog, dat een deel van het land van Turnhout vorm
de, heeft hij deze macht aan zich gehouden. Ook in 1647 bleef de 
landsheer dit doen toen het gehele land van Turnhout aan de dou
airière van Frederik Hendrik in leen werd gegeven. 

Tot de rechten die de heer ener heerlijkheid uitoefent behoren 
de regalia. Een bekende omschrijving ervan levert de „Constitutio de 
Regalibus" van keizer Frederik Barbarossa (1158). Tot de heerlijke 
rechten te Baarle behoren zowel het heerlijk recht, het regaal bij 
uitnemendheid (d.i. het recht om regeermacht uit te oefenen) als 
een aantal gewone regalia.1 

Het eerst genoemde recht valt uiteen in het recht om ambtenaren 
aan te stellen ter uitoefening van regeermacht en rechtspraak, het 
recht op boeten en verbeurdverklaarde goederen; op krijgsdienst; het 
recht van de munt, het recht van herberg, de oppervoogdij over de 
wezen, het recht van de vond (épaves), het marktrecht, de advocatie 
en het jodenregaal. 

Tot de gewone regalia kunnen gerekend worden de eigendom der 
heerwegen, bevaarbare stromen en rivieren, de tol op de heerwegen, 
het recht van veer, het recht op bastaardenerfenis, de erfenis van 
vreemdelingen, zwaandrift, het dijkregaal, de aanwas en de opwas, 
het recht op de woeste gronden, het recht van voorslag, sommige 
wei-, poot- en plantrechten, het recht van de waag, korenmaat, gruit, 
schrode-ambacht, het schrijfambacht, de vogelarij en banrechten van 
wijnpers, molen en oven. 

') Van der Heijden, Aantekeningen, no. 104 p. 127; De Blécourt-Fischer, Kort 
begrip van het oud vaderlands burgerlijk recht, 231 e.v. 
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Een andere verdeling der regalia, in regalia maiora en minora 
kunnen we terzijde laten. Zowel tot de rechten van de landsheer als 
tot die van de heer der heerlijkheid kan gerekend worden het recht 
om gronden en zakelijke rechten in leen te geven. Dit recht werd 
reeds ten dele in § с van hoofdstuk II belicht. Aanstonds zal er 
nader op in worden gegaan. Onder geen der bovengenoemde cate
gorieën valt m.i. het recht te brengen om gronden in cijns uit te 
geven. Dit kwam immers ook aan particulieren toe. 

Gaan wij thans na, welke rechten deel uitmaakten van de herto
gelijke rechtsmacht te Baarle. 
1. De regeermacht. Van oudsher heeft de hertog te Baarle een 

schout, secretaris, vorster en schepenen aangesteld, zoals eerder 
is uiteengezet.2 Verder kan tot deze categorie gebracht wordten 
het uitvaardigen van ordonnantiën door de schepenbank namens 
de hertog. Ze golden alleen voor Baarle. De rechtspraak te Baar
le ging op in het geheel der rechterlijke organisatie in het kwar
tier van Antwerpen, waartoe het land van Turnhout behoorde. 

2. Het recht op boeten blijkt uit de rekeningen van de schout 
van Turnhout, welke reeds rond 1400 aanvangen.3 

3. Van de oppervoogdij over de wezen blijkt niet rechtstreeks. Wel 
berust in het rechterlijk archief van 'beide dorpen een groot aan
tal weesrekeningen, die door schout of schepenbank werden 
afgehoord.4 

4. Het recht op de heerwegen te Baarle is een veelomstreden kwes
tie, die tot in de huidige tijd van grote betekenis is. Geen twijfel 
is er over de jurisdictie betreffende de wegen die niet door en
claves lopen. Des te meer moeilijkheden bestaan er echter ten 
aanzien van de wegen in de enclaves zelf. Reeds in het midden 
der achttiende eeuw werd de zaak actueel door het optreden van 
de schout van Baarle-Nassau. Deze preste een inwoonster van 
Baarle-Hertog de deuren van haar koestal naar binnen open te 

г) Zie p. 88-101. 
s) Zie hoofdstuk I sub с (ρ, 52). 
Ό Zie p. 94 noot 70. 
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laten gaan ten einde het recht van de heren van Breda door het 

openslaan der staldeuren op de aangrenzende weg, die tot diens 

gebied behoorde, niet te schenden.5 

5. De tol op de heerwegen moet in de 'middeleeuwen reeds zijn ge

heven. In de rentmeestersrekeningen van Turnhout komen des

betreffende posten voor. 

6. Van het recht op bastaarderfenis zijn mij geen voorbeelden be

kend. 

7. Het schrijfambacht moet begrepen zijn geweest in dat van de 

vrijheid Turnhout. Hiervan is reeds gesproken in hoofdstuk I с 

8. Woeste gronden. Daar de hertog vrijwel alleen gronden in de 

van oudsher uit cultuurgrond bestaande dorpskern aan zich had 

gehouden, bezat hij te Baarle geen woeste gronden. In dit gebied 

immers lagen slechts vruchtbare akkers en weidegronden. Woeste 

grond onder Baarle-Hertog kan dan ook alleen gezocht worden 

in het gehucht Zondereigen, dat ten zuiden van het stroompje 

het Merkske is gelegen. De indruk is echter verkregen dat deze 

gronden nagenoeg alle behoorden tot de hoeve van Ginhoven. 

Langs de zuid-oost-grens van Baarle-Nassau bezat de hertog wel 

vele „wastinae", gelegen tussen Merksplas en Mierde. Dit gebied 

werd in 1331 ten gebruike uitgegeven aan de bewoners der „vil-

lae" Weelde en Poppel.β 

9. Het banrecht van de molens. Inderdaad bezat de hertog te Baarle 

een windmolen, welke hij in leen uitgaf. 

Dank zij het rijkere bronnenmateriaal kan hier uitvoeriger worden 

5) Zie ook hoofdstuk Ha en IIb in fine; Van den Broek, 135. 

·) Compte rendu des séances de la commission royale d'histoire, 4e série tome 10 
(Bruxelles 1882), 94-96; regest hiervan bij Enklaar, a.w. no. 166. De grenzen van 
dit gebied worden alsvolgt omschreven: vanaf „het Geheul" onder Merksplas tot 
Beerscot (gelegen bij Zondereigen), vandaar naar een punt „Ten Dijke" tussen 
Baarle en Weelde, vandaar naar Erbitsfoort, vandaar naar Roevoirt, vandaar naar 
Tuldele, van Tuldele naar Mierdervenne en vandaar terug naar het eerste grens-
punt genaamd het Geheul („Ten Gebeulte"). Het zo even vermelde Beerschot vindt 
men terug in een cijnsboek van Baarle-Nassau uit 1699 (Nass. Dom. 1875 fol. 194r), 
alwaar sprake is van „een buynder heide ende beemts, gelegen tot Sonderreigen 
aen't Berschodt"; zie ook pag. 200 hiema. 
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ingegaan op het recht van de hertog om gronden en zakelijke rech
ten te Baarle in leen te geven en om cijns te heffen. 

I. De leengoederen. 

In de oorkonden van ca. 1198, waarover in het eerste hfdst. 
gehandeld is, wordt reeds gesproken van lenen der hertogelijke 
dienstmannen (ni. in de oorkonde van de heer van Schoten) of van 
de hertogelijke ministerialen en het leen dier mimsterialen en 
(diensOmannen (n.l. in de hertogelijke acte). Zonder twijfel moeten 
tot deze categorie ook gronden in het latere Baarle-Hertog behoord 
hebben. Cerutti wijst er op dat de hertogelijke goederen in het land 
van Breda een bijzondere plaats innamen. Zij bleven in alle opzich
ten tot het hertogdom Brabant 'behoren, zodat zij het karakter had
den van enclaves in het gebied der heerlijkheid Breda; hier gold niet 
het Bredase maar — in het algemeen — het Antwerpse landrecht.7 

Hoe kunnen wij nu de hertogelijke leengoederen te Baarle ken
nen? De bronnen voor die kennis beginnen pas in de 14e eeuw te 
vloeien. Gegevens van vroeger tijd ontbreken te Baarle te enenmale. 
De oudste hertogelijke leenregisters zijn: het Casselboek, het Specht-
boek en het Stootboek, welke genoemd zijn naar de leengriffiers, die 
deze boeken aanlegden of samenstelden. 

Volgens Bril is het uitgesloten dat er nog oudere registers dan 
bovengenoemde bestaan hebben.8 Het Casselboek is in het begin 
der regering van hertog Jan III (1312-1355) aangelegd; het Stoot
boek ontstond eerst op het einde van diens bewind. Het Spechtboek 
werd door zijn samensteller op het jaar 1374 gedateerd. 

7) Cerutti, Rechtsbronnen, LXIII. 
8) L. Bril, Les premiers registres féodaux de Brabant in: Handelingen Kon. Com
missie voor Geschiedenis CXXIII, 1-9. „Ainsi les plus vieux registres féodaux de 
Brabant sont ceux que nous connaissons encore maintenant puisque Specht, en 
1374, n'en connaissait pas d'autres. Ces registres sont le Casselboek rédigé au 
commencement du règne de Jean III, le Stootboek datant de la fin du règne de 
ce prince et le Spechtboek, daté par l'auteur même de 1374. Le Latijnsboek, étant 
un amalgame, chevauche toute cette période". 
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Bekendheid geniet ook het zogenaamde Latijnsboek, dat in 1865 
door Galesloot is uitgegeven. Dit opus is slechts een vermenging van 
de inhoud der drie eerstgenoemde registers. Het heeft dus betrek
king op de gehele periode 1312-1374. 

Uit later tijden zijn de lenen voornamelijk te achterhalen uit een 
enorme reeks leendenombrementen (de „Aveux et dénombrements"), 
waarvan de eerste uit het jaar 1440 stammen, en uit de rekeningen 
van 'betaalde heergewaden.9 

Van de jongere leenregisters is voor deze streken het voornaamste 
het zgn. Hoofdleenboek van Antwerpen, dat van 1500 dateert.10 

Het hierboven vermelde Casselboek schijnt helaas verloren gegaan 
te zijn zodat wij voor de oudste gegevens omtrent Baarle aangewezen 
zijn op het Stootboek en Spechtboek, en tevens op het Latijnsboek, 
dat immers een deel der gegevens van het Casselboek moet bevatten. 
Van genoemde drie registers is het Latijnsboek daarenboven het 
meest uitvoerig en overzichtelijk. 

Wat bevatten genoemde bronnen nu omtrent Baarlese lenend Be
ginnen wij de beantwoording dier vraag aan de hand van het 
Spechtboek, dat de volgende posten bevat:11 

])* Hernie van Ghirle 3 gedeelten van een beemd bij de molen-
wiel 

later: Wijtman van Baarle 

2) Jan Wytmans van Baerle 3 bunder land 

later: Henrick van Girle 
3)* Jan Maes11« 1 bunder land 

4) een leen te Westmeerbeke, waarin ver
meld: „V manne van leen daert tgoet tot 
Baerle af leeght" 

9) L. Galesloot, Inventaire des archives de la cour feodale de Brabant I, 367-392; 
II, 142-301. 

i») ARAB, Leenhof van Brabant 19; cfr. nog 107. 
" ) Alsvoor 4, fol. 161; andere posten op fol. 165 en 165v; cfr. Rekenkamer van 
Brabant 543. De lenen welke met een * zijn aangeduid staan tevens in het Latijns
boek opgenomen. 
Ut) Deze Jan Maes, ook wel Jan Thomassen genaamd, was verder nog gegoed te 
Chaam, Princenhage en Roosendaal. Vgl. over hem: L. Galesloot, Le livre des 
feudataires, 163 en Р. С. Boeren, Sanders van Chaam, in: Jaarboek Oranjeboom 

IX (1956), 137-138. 
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4a)* Arnt uten Houte (verkregen van 6 schelling 's jaars te Oostenvijk, Baarie 
Gerrit van Essche) en Riel 

(volgens het Latijnsbœk tevens 6 man-

later: Jan uten Houte schappen) 

5) Philips van der Lecke, basterà de molen te Baarie 
1440 Heinrick van der Leck (opbrengst in 1496: 22 of 23 zester rogge) 
1470 Cornells van Bruheze 
1485 Henrick van Bruheze 
N.B. Over deze molen zal hierna nog afzonderlijk gehandeld worden. 

6)* Amt van IJndoven 5 s. grossos(î) cijns 

7)* Aleit Pelegryns 1 sester rog of coren 

8) Bartholomeus van Baerle de goede te Nuwenhove 

9)* Ghisebrecht van der Ryt 3 bunder lands 

10) 1/3 Jan Sleepstoc tgoed ten Ryl dat leeght te Barle 
1/3 Heyn Bloc van Turnhout 
1/3 Lisabeth Peter Sleepstocxdr. 

In het Stootboek vielen slechts met moeite lenen uit Baarie te 
ontdekken, omdat alle inschrijvingen door elkaar staan. 

En wat valt tenslotte daarenboven nog in het Latijns Boek te 
vindlen? Behalve de hierboven opgesomde lenen etc. uit het Specht-
boek was het volgende nog te noteren:12 

11) Waltems de Turnhout 2 bonaria thimi 

12) Willelmus Voncel 1 hova tene 

13) Sybertus filius Johannis Coelnare 2 bonaria thimi 

14) Johannes filius Domini 6 solidi grossi, cum tmnsionariis 
Amoldi de Houte 

Ziedaar de oogst uit 14e-eeuwse bronnen. De hertog had dus land, 
cijnzen en manschappen in leen gegeven. Met „manschappen" kun
nen zowel leenmannen bedoeld zijn als de leengronci of het leen
goed met de leenman.ls 

Een dergelijke belening met leenmannen komt ook in later tijd 
voor. In 1460 wend mr. Jan Pieterss. Pot beleend met een erfelijke 
cijns van 6 manschappen en zes „escalins" met recht van erven en 
onterven; deze cijnzen lagen onder Oostenvijk, Baarie en Riel.14 

l s) L. Galesloot, Le livre des feudataires, 148, 247, 271, 278. 
") К. Stallaert, Gîossariu»» van verouderde rechtstennen, s.v. manschap. We ont
moeten het begrip manschap aanstonds nog bij het 's Wildenleen. 
") ARAB, Leenhof van Brabant 123, fol. 2'. 
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Mogelijk echter is deze cijns identdek met de hierboven sub 4a ge

noemde. 

Tot dusverre valt het aantal hertogelijke goederen en rechten 

tegen. Opvallend is ook, dat de leen- en laathoven van hfdst. II § с 

nog niet te voorschijn zijn gekomen. Hiervan maakt pas het meer

genoemde hoofdleenboek van Antwerpen uk 1500 melding. Achter

eenvolgens worden daarin aangetroffen:15 

1 ) de hoeve van Ginhoven te Zondereigen. 

2) ИУ/г zester rog, bezet op de hoeve ter Borcht te Zondereigen. 

3) de windmolen te Baarle. 

4) de hoeve van Oyen te Oordeel. 

5) het leen van Den Houte. 

6) Heer Wemmaerts Hoeven. 

7) 's Wilden leen. 

8) 1 bunder lands „aen die strate ter nuwer moeien". 

9) een erfelijke rente op 2 bunder lands gen. den Breemacker. 

10) 6 bunder beemd in 't gemeyn goir t'Aerle. 

Van de lenen sub 1, 5 en 6 is elders in dit geschrift uitvoeriger 

gesproken. Nog slechts twee lenen verdienen een nadere belichting, 

nl. dat van de windmolen, ook wel Akkermolen genaamd, die ge

legen was in de Nieuw Melense akker en het 's Wildenleen. 

1. De windmolen. 

Achtereenvolgens werd deze te leen gehouden door Filips en diens 

zoon Henric van der Lecke (1428) en de Van Bruheze's, totdat hij 

in de 16e eeuw in het bezit dier Van Raveschot's kwam, van wie 

een afstammeling jhr. Johan van Raveschot in 1686 heer van Was

pik was. Van toen af werd de molen lange tijd in twee helften in 

leen uitgegeven. Uiteindelijk geraakte hij in 1764 in handen van 

niemand minder dan prins Willem V van Oranje, die reeds heer 

van Baarle-Nassau was. Daardoor ontstond de merkwaardige toe

stand, dat de heer van het ene Baarle leenrechten verwierf in het 

is) ARAB, Leenhof van Brabant 19, fol. 390-398. 
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andere Baarle. Daardoor werd hij zelfs onderhorig aan het Brabantse 

leenhof te Brussel.Ιβ 

2. Het 's Wildenleen. 

Uit een dénombrement van 1440 — het leen was toen in het be
zit van Kathelyn 's Wilden en haar echtgenoot Willem Heys — is de 
omvang van dit leen bekend. Het stuk maakt onderscheid tussen 
goederen (en pachten) en manschappen.17 

Van die goederen die veelal in het gehucht Tommei gelegen wa
ren noemen we: 1/2 bunder land, genaamd: Die Watersporre, land 
gen. Den Bollick en „'t Cleyn Bollixken". De „manschappen" zijn 
talrijker. Uit de opsomming daarvan blijkt dat het hier merendeels 
niet alleen inkomsten maar ook weer goederen betreft. Dit bevestigt 
de opvatting dat hier met manschaffen achterlenen zijn bedoeld.18 

Laten we eens zien, waaruit zij bestonden. 

1. een halve bunder beemd, uitgegeven voor 20 lopen rog. 
2. een huis en hof groot 1 bunder voor 2l/z zester rog (1 zester = 

16 lopen). 

3. І г bunder land. 
4. 2 lopensaat, uitgegeven voor 5 lopen rog. 

5. een beemd den Langen Bollick voor 10 lopen rog. 

6. 1 Vz lopensaat uitgegeven voor 6 lopen rog. 

7. І г lopensaat uitgegeven voor 9 lopen rog. 

^) ARAB, Leenhof van Brabant 8, fol. 201; aveux et dénombrements 574 (17e 
lias) no. 1542 en 587 (30e lias) no. 2408; alsvoor 50 fol. 252-253; RAH, Coll. 
Cuypers van Velthoven 390, 94; ARAG, Nassause Domeinraad, fol. 2132 VI. Prins 
Willem IV kocht 31 juli 1745 de molen te Baarle-Hertog van de kinderen Fran
çois Ballard en consorten; het leenverhef in het leenhof te Brussel geschiedde eerst 
17 december 1764. De leenrechten bedroegen toen ƒ600,—; cfr. nog NDR. fol. 
2133 VII. De rentmeester der domeinen te Breda verkocht 29 oktober 1817 de 
houten standaard windkorenmolen te Baarle-Hertog voor ƒ 1500,— aan de bouw
man Adriaan Pais te Zevenbergen. Het molenhuis (sectie I 104) ging door koop 
over aan Com. van Reuth. Zie de verkoopconditiën in GABN, voorl. inv. 455. 
17) ARAB, Rekenkamer van Brabant 546, fol. 189*-193*. Origineel in Leenhof van 
Brabant, А егм et dénombrements 92 bis. Het dénombrement was 8 mei 1440 
bezegeld door Willem Heys, echtgenoot van Catharina Jansdr. de Wilde. 
, e) F. F. X. Cerutti, Gageldonck, in Jaarboek Ghulden Roos V (1945), 58. 
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8. den gansacker groot 1 lopensaat. 

9. 1 Уг lopen rog op de Dorenacker. 

10. een beemd, waaruit 4 duiten cijns. 

11. Уг lopensaat. 

12. 21 lopen rog gaande uit ЪУг lopensaat. 

13. з van 1 bunder beemd naast het water geheten d'Aa. 

14. drie derden bunder gen. „Dat Rietken". 

15. У\ bunder beemd. 

16. Уг bunder beemd. 

17. Уг bunder met 3 roeden land geheten „een cleynken". 

18/19. 10 quartier lands. 

20. Уг bunder land. 

21. 4 duiten cijns op de beemd „den Hollen Hof". 

22. 2 duiten op de Gansacker. 

De volgende eigenaren van dit leen zijn bekend: 

Jan de Wilde; Henrick zijn zoon; Jan zijn zioon. 1433; diens dochter 

Katherine. 1435; Jan de Wilde. 1488; Gheerit van Ghilsen. 1491; 

Henrick Comeliss. van Bruheze. 1518; diens dochter Aechte. 1538; 

Haar zoons: Nicolaes en Karel van Assendelft. 1560; Jhr. Robrecht 

van Gent. 

Anna van Gent, gehuwd met Jhr. Jan van Raveschot (1587). 

Maria Isabella van Raveschot gehuwd met Van der Noot. 

Jhr. Francois van Raveschot. 

Jan Hincking. 1664. 

Baron Ferdinandus Fredericus Hincking. 1711. 

Joannes Antonius Baron de Catterbach. 1730. 

Juffrouw Anna Isabella van Catterbach. 1745.1β 

Veelal waren hertogelijke lenen vrijgesteld van belastingen. Zulks 

behoorde reeds uit hun aard voort te spruiten, want leengoederen 

waren immers een beloning voor (te verrichten) krijgsdiensten. Het 

heffen van belasting daarover zou de waarde dier beloning aantas

ten. Dat er vrijdom voor dit leen gold blijkt uit een acte van 10 

" ) ARAB, Leenhof van Brabant 19 (Hoofdleenboek van Antwerpen), fol. 396; 

no. 50, fol. 253' . 
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maart 1598, waarbij koning Filips II jhr. Jan van Raveschot beves
tigt in de vrijdom van het 's Wildenleen van schattingen en contri-
butiën.20 

II. De cijnsgoederen. 

Daar de hertog reeds vóór het einde der twaalfde eeuw zijn goe
deren te Baarle in leen had gegeven, mag men niet verwachten hier 
rechtstreeks door hem geïnde cijnTen aan te treffen. Toch ontmoet 
men er nog op het einde der veertiende eeuw. 

De oudste vermelding der hertogelijke cijnzen wordt aangetroffen 
in een uit 1368 daterend cijnsboek. Onmiddellijk valt het op, dat 
deze gelden slechts geheven weiden van gronden in het zuiden van 
Baarle nabij de noordgrens van Zondereigen, te weten in het ge
hucht Ghelle. Reeds vroeger kwam dit gehucht ter sprake bij de 
jurisdictie der schepenbank van Turnhout. 

Men ontmoet hier oude en nieuwe cijnzen. De oude zijn 12 in 
getal en variëren van 3 denarii tot 4 stuiver. De cijns bedroeg per 
bunder 12 à 13 denarii. Van de nieuwe cijnzen zijn er slechts 3. 
Onder de cijnsplichtigen treffen we inwoners aan van Eikelenbosch, 
Zondereigen en de Veltbraek, alle gehuchten onder Baarle.21 

De heffing van cijnzen rechtstreeks door de hertog is voor Baarle 
alleen te verklaren wanneer zij afkomstig zijn van voormalig leen
goed, waarvan de leenman om een of andere reden {b.v. felonie) 
zijn rechten teniet heeft laten gaan. Dit zou geschied moeten zijn 
ná 1200. 

«·) RAA, GABH 116. 
!1) ARAB, Rekenkamer van Brabant 45015, fol. 56; In RAA, GA Turnhout no. 1 
berust een cijnsboek uit 1410, waarin Baarlese cijnzen op fol. 73. Een cijnsboek 
van 1417 is gepubliceerd door J. E. Jansen, De cijnsboeken van het lana van 
Turnhout, in: Taxandria (Turnhout) N.R. VI (1935), 13-82. Opmerkelijk is dat 
Baarle onder de tot dit ressort behorende plaatsen het laatst wordt genoemd. 
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§ b. De rechten en bezittingen van de heer van Breda te Baarle. 

De rechten van de heer van Breda te Baarle waren geringer dan 
die van de hertog, omdat de Bredase heer hier de souvereiniteit 
miste. Gezien de grote onafhankelijkheid van de heren van Breda, 
in het bijzonder van de Nassau's, bad hun macht toch welhaast een 
souverein karakter. 

Bepalen we ons hier vooreerst tot de eigenlijke heerlijke rechten, 
die evenals in de vorige § te verdelen zijn in: het recht op over
heidsgezag of regeermacht en de gewone regalia. Daarna komen de 
rechten aan de orde, die niet onmiddellijk aan de heerlijkheid ver
knocht waren. 

Vooraf zij echter nog het volgende opgemerkt: Een enkele maal, 
reeds vóór 1648, heeft de kans bestaan dat de heer van Breda de 
souvereiniteit over geheel Baarle zou verkrijgen, door n.l. de rechten 
over Baarle-Hertog van de hertog van Brabant te kopen. Reeds in 
1559 had prins Willem I de pandschap over Baarle-Hertog verkre
gen. Hij is toen niet in de possessie van deze rechten getreden, 
vermoedelijk omdat de kooppenningen niet betaald waren. In de vol
gende eeuw werden opnieuw plannen tot vereniging der beide dor
pen gesmeed. In 1630 berichtte rentmeester Vereist b.v. aan de heer 
Le Saige, auditeur van de rekeningen van de prins te 's-Gravenhage, 
dat de hertog een vierde van zijn heerlijke rechten te Baarle wilde 
verkopen. Vereist drong erop aan, dat de prins zou trachten de pand
schap van dit vierde deel te verkrijgen. In het domeinarchief zijn 
hierover geen verdere gegevens gevonden, zodat de aankoop geen 
doorgang zal hebben gevonden.22 

De rechten die de beren van Breda in Baarle-Nassau toekwamen, 
zullen niet sterk hebben afgeweken van die, welke zij in andere 
dorpen der baronie bezaten. Verschillende bevoegdheden lagen zui
ver in de landsheerlijke sfeer. Cerutti noemt het tolrecht, het wilder-
nisregaal, het recht op bastaardgoederen en onbekende nalatenschap
pen, en het recht op aanwas; de geld- en goederenwissel, de make-

2г) ARAG, Nassause Domeimaad 1150 fol. 8. 
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laaidij, het lombardregaal, de jaarbede en het bezit van diensdie-

den.2 3 Een uitvoerige „Deductie" ал de Domemraad uit het jaar 

1773 geeft nog een nadere opsomming. Er wordt gezegd, dat de heer 

van Breda toekwamen de jura supremae majestatis et summi im-

perantis.24 

Daaruit verdienen de volgende rechten te worden vermeld: het 

recht om octrooi te verlenen tot oprichting van een bank van lening, 

wind-, olie-, grut- en schorsmolens, timmermans-, kleermakers- en 

schuttersgilden, zoutketen, meestoven en een weduwenbeurs. Ook 

kon hij toestemming geven tot het stichten van een vogelkooi, een

denkooi en ganzendrift, het heffen van tol- of weggeld, het houden 

van springhengsten, en het exploiteren van een wagen- of postveer 

(Breda-Maastricht). Verder veroorloofde hij het houden van jaar-

mankten of loterijen en het indijken van polders. 

De heer bezat ook nog het recht op onbeheerde boedek en basterd-

gpederen; het recht om te verlenen: brieven van gratie, landwinning, 

remissie, abolitie en pardon.25 

I RECHT OP OVERHEIDSGEZAG. 

Dit recht is reeds behandeld in hfdst. II § a en b . 2 e 

II GEWONE REGALIA. 

1. De eigendom der heerwegen. 

Het is dit recht, dat in Baarle vaak een punt van betwisting heeft 

gevormd.27 Ook thans — in de moderne tijd — is het lang niet altijd 

zeker welke staat over een bepaalde weg de souvereiniteit bezit: 

België of Nederland. 

«) Cerutti, Rechtsbronnen, XL VII. 
") Missive van cien Raad der domeinen van Syne Hoogheid den Heere Prince 
van Orange en Nassau, Heer en Baron van Breda.. aan Haar Hoog Mogende in 
dato 12 July 1773, houdende eene deductie der hooge rechten en gerechtigheden 
van de Baronnie Breda.... 7-9. 
") Over bijna geen dezer rechten zijn tot dusver afzonderlijke studies verschenen. 
Hier kan slechts worden verwezen naar P, Scherft, Het gratierecht van de Heren 
van Breda, in: Jaarboek Oranjeboom VII (1954), 11-45. 
M) Zie pag. 80-88 en 101-108. 
») Zie ook pag. 84 en 135. 
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In een verder afgelegen streek, het Rijnland, was de souveredni-
teit over de wegen in de middeleeuwen alsvolgt geregld: de Romein
se weg van Keulen naar Aken was aan de koning voorbehouden. 
Gewone interlocale wegen behoorden de graaf toe. Buurwegen, die 
over het land van een hof leidden, stonden onder het desbetreffend 
hofgerecht. En elders wordt gezegd: „Gebiet des Landsgerichts war 
ohne Zweifel zuerst einmal das, was sicherlich keinem Hofverband 
angehörte, die offene Strasse.29 

In het algemeen mag worden aangenomen dat de wegen, die door 
het gehele hertogdom liepen, aan de hertog toebehoorden. De inter-
locale wegen te Baarle moeten doorgaans tot het land van Breda 
hebben behoord. Maar hoe was de toestand wanneer deze wegen 
een enclave passeerden? 

In hfdst. Ha hebben we reeds gezien dat in Zundert, waar ana
loge situaties bestaan hebben, de jurisdictie over alle wegen toebe
hoorde aan de heer van Zundert-Nassau. Een midden 16e-eeuwse 
verklaring laat daaromtrent geen twijfel bestaan. Ook wegen, die 
aan weerszijden door gronden van Zundert-Hertog waren begrensd, 
behoorden onder Zundert-Nassau.29 

Vanzelfsprekend bestond er geregeld aanleiding tot meningsver
schil tussen de dorpsbesturen van Hertog en Nassau omtrent de 
onderhoudstaak van de wegen in het geënclaveerde gedeelte. Met 
misnoegen wordt in 1789 geconstateerd, dat de baan van de Singel 
achter de kerk naar Schaluinen hersteld was door ingezetenen van 
Baarle-Hertog. Ter vergadering der Nassause schepenen van 5 med 
1790 werd de kwestie besproken „dat Heeren Regenten van Baarle-
Hertogh sustineerende mede regt te hebben op 's Heere straeten en 
weegen en om die reede de directie mede vermeende te hebben in 
't maeken en repareeren van gemelde straeten en wege". De regen
ten van Nassau waren van oordeel dat deze eis niet gesteld mocht 

se) H. Aubin, Die Entstehung der Landeshoheit nach nieàenheinischen Quellen, 
197-198; 267-268; 273. 

2β) Van der Hoeven, o.e. 357; zie ook p. 84 van onze verhandeling en Van den 

Broek, 127. 
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worden op grond van de resolutie der Staten-Generaal van 20 mei 
1705. Een bepaald besluit werd evenwel niet genomen.30 

Als het stadsbestuur van Turnhout in 1790 een weg Tumhout-
Baanle wil aanleggen richt het zich tot regenten van Baarle-Nassau 
om aan de bestrating van het traject tussen Baarle-dorp en de grens 
mede te werken.31 

2. Tol op de heenvegen. 

De wegentol schijnt een vrij belangrijke bron van inkomsten der 
heren van Breda geweest te zijn, ondanks de vrijstellingen die een 
aantal natuurlijke of rechtspersonen meenden te kunnen doen gel
den. Tot die categorie behoorde b.v. stad en meierij van 's-Hertogen-
bosch. Tijdens het bewind van prins René van Chalón kwam het tot 
een proces over deze vrijdom en wel naar aanleiding van tol, die 
geheven was van de ossen van de Bossche raadsheer Dirck Grotart. 

Nadat in januari 1541 in Den Bosch een bespreking tussen de 
prins van Oranje en de stadssecretaris Goyart Grotart had plaats ge
had, kwam het uiteindelijk tot een proces voor de Raad van Brabant 
te Brussel. De kosten hiervan werden niet alleen door de stad Den 
Bosch maar ook door een aantal plaatsen in de meierij gedragen. 
Binnen het bestek van deze studie viel niet te achterhalen, waarop 
de aanspraken op tolvrijdom gegrond waren en evenmin hoe het 
proces is afgelopen.S2 

De tol van Baarle was zeer belangrijk, want in 1578 wordt gezegd 
„den thol van Baerl alleenlyck wesende de principale wacht shnts 
van Breda"; hij was toen voor drie jaar verpacht aan de Baarlese 
smid Jacop Laureyss voor 85 £. De tolheffing vond plaats bij het 

so) GABN, Resolutieboek 1788-1796, vergaderingen 8 juli 1789 en 5 mei 1790. 
s l) Alsvoor, vergadering dd. 10 april 1790; het plan strekte „om aldaar eene 
schoone en plaisante wegh te hebbe van hier ( = Turnhout) op Baarle. . . . " Op 
20 augustus 1796 besloot Baarle-Nassau bij het bestuur van het kanton Arendonk 
aan te dringen op spoedige voltooiing van de weg Tumhout-Baarle, die gedeel
telijk werd tegengehouden door de houding van het dorp Weelde. 
S2) R. A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's-Hertogenbosch I, 
570, 644. 
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riviertje de (kleine) Mark aan de zgn. Baarlebrug nabij Ziegeraak.33 

Een van ca. 1436 daterende memorie over het Bredase tolreeht 
deelt mede, dat er in het land van Breda slechts één tol was, waar
van de heffing bij voorkeur te Breda plaats vond. Wel waren er 
„wachten" te Gilze en te Baarle, maar „soe wie tot Ghilze vertolt of 
tot Bairle, die en gheeft tot Breda niet, desghelycx wie tot Breda 
vertolt heeft, die en sal tot Gilse noch tot Bairle vertollen".3* 

3. Recht op woeste gronden. 

Tot in de 19e eeuw is dit recht in handen geweest van de heren 
van Breda en van hun rechtsopvolger, het domeinibestuur. In het 
algemeen was de heide, die ieder Kempisch dorp omringde, van 
groot nut, zo niet onmisbaar, voor de dorpelingen. Zij heten er hun 
paarden of schapen grazen, staken er plaggen om hun haardvuur te 
stoken en lieten hun bijen hier uitzwermen. Bijna geen dorp in deze 
streken dat niet profiteren kon van de woeste gronden die het om
gaven. Als contraprestatie voor dit gebruik betaalden de inwoners 
der baronie aan hun heer de zgn. Jaarbede of Jaarcijns, een nagenoeg 
constante retributie, door de dorpsgemeenschap verschuldigd voor 
het gebruik van aan de landsheerlijkheid toebehorende ongeculti
veerde grond. Zij was aanvankelijk alleen verschuldigd door dienst-
lieden van de heer.36 

Te Baarle genoten aanvankelijk alleen de inwoners van Nassau 
van dit redit. Zij die op het hertogelijk gebied woonden waren im
mers niet tot de „Bredase" gronden gerechtigd. Wilden zij „herto
gelijke" heide gebruiken, dan moesten zij ver buiten de dorpskom 

м ) ARAG, Nassause Domeinraad 1020, foL 1. Twee timmerlieden repareerden 
in 1578 „de Tolbrugge tot Baerl op Zigraeck liggende over de riviere van de 
Marcke aldaer geheel nyeuw verplanckt, in de slooven drye nyeuwe stylen ge
wrocht ende terzyden geplanckt". In 1608 vond opnieuw herstel plaats. 
M) GAB, Collectie v. Rhemen 1, fol. 100 e.ν. Hier zijn ook de toltarieven 
opgetekend. Jongere tarieven zijn te vinden in ARAG, Coll. Gérard, 91 e.ν. en 
in GAB, Coll. Havermans 1 fol. 95 e.V.; stukken over het proces met 's-Hertogen-
bosch in GAB, Coll. Havermans 14, fol. 15 en 17. 
35) F. F. X. Ceruttì, De jaarbede in de Heerlijkheid Breda, in: Jaarboek Oranje
boom I, 46-69. 
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gaan: ofwel naar het gedeelte van Baarle, dat ten zuidten van het 
Merkske lag, ófwel meer naar het zuidoosten naar de vroente van 
Weelde en Poppel. Over het gebruik dezer laatste gronden bestond 
reeds rond 1429 geschil, naar aanleiding waarvan de Raad van Bra
bant 13 februari 1429 een nader onderzoek naar de redhten der 
Baarlenaars gelastte.se Eerst in 1450 viel de definitieve uitspraak, 
welke luidde, dat de bewoners vam het ver buiten de dorpskom ge
legen Baarlese gehucht Bedàf gerechtigd waren de meente van 
Baarle en Poppel te gebruiken.S7 

Daarmede waren de moeilijkheden der feotnbewoners echter niet 
weggenomen. Zij gingen trachten op de Nassause vroente schapen 
te weiden, heide te maaien en hout af te kappen. Hun wangedrag 
nam in 1478 zo'n grote vorm aan, dat het tot juridische maatregelen 
kwam. Keizer Maximiliaan gelastte 3 september van dat jaar zijn 
rechterlijke ambtenaren, te beletten dat de gemeente van Baarle door 
inwoners van Hertog gebruikt werd. Enkele weken later begaf zidh 
Henric Diobier, de onderdrossaard van Brabant, naar Baarle, alwaar 
hij in tegenwoordigheid van de schepenen Henric Вас en Jan Wou
ters door de oudste ingezetenen van het Nassause territoir verklarin
gen omtrent het gebruiik der heide liet afleggen. Het waren elf perso
nen, wier leeftijd varieerde van 60 tot 95 jaar. Hun unanieme 
mening was, dat de graven van Nassau altijd in de vredige possessie 
van de gehele heide, vroente, gemeynt en wildernissen van Baarle 
geweest waren; althans zeker gedurende 20 à 40 jaar.38 

Na dit verhoor had Dicbier alle bewoners van Baarle-Hertog laten 
bijeenroepen door het luiden der klok „in der kerke van Baerle". 
Hierop daagden 24 personen op. Ten overstaan van hen stelde de 
onderdrossaard de graaf van Nassau in de vredige possessie van de 
heide. Tenslotte liet hij (ook nog) op schrift stellen, dat niemand 

**) Drossaers, a.w. reg. 1245; gedrukt bij Enldaar, Gemeene Gronden, 344. 
") Ibidem, reg. 1646, gedrukt alsvoor, 346. Een vidimus van dit vonnis berust in 
GABN, voorl. inv. 1134. 
ss) Ibidem, reg. 2043; gedrukt alsvoor 337; reg. 2045, gedrukt alsvoor 339. 
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der bewoners van Baarle-Hertog zich verzet had tegen deze institu
tie der possessie.S9 

Nu er een formele bevestiging der Nassause rechten had plaats 
gevonden, trachtten de „Hertogers" langs minnelijke weg het gebruik 
der heide te verkrijgen. Dat zij daarin slaagden, wordt bevestigd door 
een acte van 25 april 1479, uitgaande van vijf plaatselijke notabelen. 
Zij verklaren hierin niet alleen dat de graaf van Nassau hen het ge
bruik „ten eeuwigen dagen" van zijn vroente en wildernis heeft 
vergund, maar ook dat deze vorst hen zou bescudden ende bescher
men gelyc andere siine onderseten aldair geseten.40 

Van hun kant namen de dorpelingen op zich de graaf voortaan 
jaaïbede te betalen. Zij verklaarden verder in dezelfde lasten als de 
Nassauers te willen delen, met uitzondering echter van de verplich
ting tot het presteren van hof diensten. In een op de volgende dag 
— 26 april 1479 — gedateerde oorkonde stond de graaf tenslotte toe 

aan de bewoners van Baarle-Hertog „d'ai sij van nu voordaen sullen 
mogen gebmycken onse vroenten ende wilderden alom binnen der 
voorgen. vierschaere en jurris (dictie) van Baerle". *1 

Er zijn drie passages in de Baarlese acte van 25 april, die onze 
nadere aandacht vragen. Vooreerst het gebruik der vroente „ten 
eeuwigen dagen"; vervolgens het „bescudden ende beschermen"; 
ten derde de betaüng van de jaarbede. 

Wat het eerste punt betreft, de negentiende eeuw, die ook op 
landbouwgebied zoveel vooruitgang heeft gebracht, heeft een groot 
deel der Baarlese heidegronden laten verdwijnen. De dienst der do
meinen ging zich geleidelijk aan ontdoen van vele woeste gronden. 
Zo was tegen 17 november 1845 te Breda een publieke veiling dezer 
terreinen beraamd, waarin ook Baarlese gronden waren begrepen. 

**) Deze uitspraken zijn door de Nederlandse regering in 1959 gebruikt in het 
proces voor het Internationaal Gerechtshof over de vraag of bepaalde onder Nas
sau gelegen voormalige heidegronden tot Baarle-Hertog gerekend moeten worden. 
•"О Drossaers a.w. reg. 2055. 

•и) ARAB, Conseil privé, régime Autrichien no. 42A; cfr. Enklaar a.w. 343. Een 
kopie dezer acte berust ook in RAA, GABH 106 en in het familie-archief Van 
Gilse te Vught. 
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Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog, menende dat hierdoor het 
recht van vruchtgebruik der „Hertogers" werd aangetast, kwam hier
tegen in verzet bij deurwaardersexplodt d.d. 11 november 1845, het
welk voorlopig een schorsing van de verkoop ten gevolge had. Na 
verloop van een jaar gaf de minister van financiën aan de directeur 
der belastingen opdracht om de gemeente Baarle-Hertog voor de 
rechtbank te Breda te dagvaarden. 

Het hierop volgende proces duurde vier jaren en werd 29 april 
1851 ten gunste der domeinen beslist. De Bredase rechtbank erken
de wel dat dte gemeentenaren van Baarle-Hertog op de Nassause 
heide gebr-wifesrechten hadden, maar niet het vrwcJitgebmik. Het 
protest van 11 november 1845 werd derhalve van onwaarde ver
klaard. 

Inmiddels had het „Hertogs" gemeentebestuur hangende het ge-
ddng nog getracht het geschil onderhands te regelen. Zijn pogingen 
knoopte het vast aan een plan voor de aanleg van een grintweg van 
Breda over Baarle naar Turnhout. Hertog zou daaraan normaliter 
moeten meebetalen. De gemeente verklaarde zich nu bij raadsbesluit 
van 30 juli 1850 bereid het vruchtgebruik op de Nassause heide af 
te staan, mits de aanleg van bedoelde weg de gemeente Baarle-
Hertog niets zou koeten.42 Wellicht was uit de ter rechtzitting ge
nomen conclusiën reeds gebleken, dat de „Hertogse" zaak er zwak 
voorstond. De „Hertogers" hebben dan gemeend slim te zijn door 
een bijna verloren bezit op te offeren voor een zeker gewin! 

Dat de heer van Breda aan de „Hertogers" een belofte deed om 
deze te „bescudden ende (te) beschermen" wekt wel enige verbazing. 
De onderzaten van Baarle-Hertog stonden immers onder de hertog 
van Brabant. Hem betaalden zij „bede"; hem deden zij dienst en van 
hem mochten zij dus ook de bescherming verwachten, die een lands
heer zijn onderzaten moet verlenen. Karel de Stoute was wel enkele 

" ) Contre-mémoire du gouvernement néerlandais, in: Affaire relative à la sou
veraineté sur certaines parcelles frontalières (Belgique/Pays-Bas), 73 en Annexes 
XLII, XLIIa, XLIII, XLIV en XLV. Zie ook Gemeentearchief Baarle-Hertog (ten 
gemeentehuize aldaar), raadsnotulen dd. 25 febr. 1847, 9 en 17 juni, 15 juli 1850, 
26 maan en 7 april 1851, 7 okt. 1855 en 17 juli 1856. 
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jaren geleden gesneuveld, maar diens dochter Maria, gehuwd met 
Maximildaan van Oostenrijk, moest toch in staat zijn als nieuwe 
hertogin van Brabant voor de rechten der Baarlenaren op te komen. 
Een verklaring voor deze passage lijkt voorshands moeilijk te vinden. 

Nog in de 17e eeuw is de betaling der jaarbede in de dorpsad
ministratie terug te vinden. In 1662 maakten de dorpen Nassau en 
Hertog een afrekening op van de jaarcijnsen, vastenavondhoenderen, 
dijkhroden etc. Daaruit bleek dat deze voor heel Baarle over de pe
riode 1645-1660 in totaal ƒ 761-8-0 beliepen, waarvan Hertog 1/4 
of plm. ƒ 190,— moest betalen. In eenzelfde verhouding betaalde 
Hertog ook in andere dorpslasten mede.4S Voor het beheer der heide 
waren heimeesters aangesteld.44 

4. Het schrijfambacht. 

De heer stelde hier zowel de schout, de vorster, de stokhouder als 
de secretaris aan. Het secretariaat voor een aantal dorpen in het land 
van Breda was echter gecentraliseerd in de stad Breda en wel in de 
stedelijke vestkamer. Hier moest de registratie van alle rechtshande
lingen inzake onroerende goederen centraal geschieden. De secretaris 
van Breda trok hieruit inkomsten. Mogelijk is deze regeling in het 
tweede kwart der veertiende eeuw ontstaan.45 Andere zaken aan 
bovengenoemde werden in later tijd wèl door zelfstandig in dé dor
pen werkende secretarissen geregeld. Zoals dn het tweede hoofdstuk 
is medegedeeld had Baarle zeker in die tijd zijn eigen door de heer 
van Breda aangestelde secretaris.4e 

5. Het banrecht van molen, wijnpers en oven. 

Of de heer van Breda te Baarle reeds in de middeleeuwen een 
molen bezat, is moeilijk vast te stellen. Een acte van 1349 spreekt 
van „twee stucken lants, die gheleghen syn, deene aan den molen 

a) GABN, voorl. inv. 437. 
**) GABN, voorl. inv. 949. In no. 562 eedsformulieren o.a. voor de heimeesters. 
") Cerutti, in: Gesch. van Breda, 95-97 en in Jaarboek Oranjeboom XV (1962), 
14-15. 
«) Zie p. 87. 
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neven den wech t Hardel {== Oordeel?) waert....".47 Hiermede kan 

echter een molen onder Hertog bedoeld zijn. In 1555 wordt een 

akkertje vermeld in de Bosschovense akker „neffens den ouden 

molenweoh".48 

Van wijnpers en oven is hier geen sprake geweest. 

III. RECHTEN NIET ONMIDDELLIJK AAN DE HEERLIJKHEID 

VERKNOCHT. 

Voor Baarle dienen hieronder behandeld te worden de eigendoms-

reohben op de gecultiveerde grond, de leengoederen en de cijns-

goederen. 

1. Recht op (niet woeste) gronden. 

Dit recht moet beperkt van omvang geweest zijn. Het is niet 

mogelijk nauwkeurig aan te geven, welke gronden de heer onder 

Baarle-Nassau bezat. Behalve de heerwegen en woeste gronden, 

waarover reeds geschreven is, 'kunnen dit slechts leenroerige of cijns-

plichtige percelen geweest zijn. Behandelen we eerst de leemoerige 

gronden. 

2. Recht ογ leengoederen. 

Onder de Baarlese leengoederen valt vooreerst het landgoed Goor-

donok op. Het bestond uit 20 bunder vroente en heide, gelegen onder 

Hooohbraecke, die prins Filips Willem in 1611 op erf cijns en later 

met nóg 20 bunder in leen had uitgegeven aan zijn commies en 
rentmeester Adriaen Vereist sr.49 Gezien hun ligging buiten het 

^) Erens, Oorkonden Catkarinadal no. 56. 
48) J. P. H. van den Broek, in: Baarle's Nieuws- en Advertentieblad 20 december 
1947. Volgens hem waren er in Baarle drie molens: 1 aan de Alphenseweg, 1 aan 
de Tumhoutseweg en 1 bij de Herbaen („de Ackermolen"). 
") GABN, voorl. inv. 110, bundel processtukken no. 3. In 1611 ontving Adriaen 
Vereist, de auditeur van Filips Willem van deze op cijns een deel van de vroente, 
gelegen achter Loveren, genaamd Het Goir, strekkend vanaf de Craenenpoel tot 
aan de Zandbergen. Bij acte van 10 oktober 1614 veranderde Filips Willem deze 
cijnsgoederen in een vol leen onder de naam van „'t Leen van Goirdonck". Zie 
hiervoor RAA, Archief Heren van Niel no. 48; ARAG, Nass. Dom. Inventaris 
Hingman no. 1159, fol. 112. 
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oude Baarlese cultuurgebied zal hier sprake moeten zijn van gron
den, dde vanaf de middeleeuwen woest waren en eerst door Vereist 
ontgonnen zijn. 

De overige lenen te Baarle kunnen voor later eeuwen gekend 
worden uit het leenboek van Alphen, Baarle en Chaam (1732).50 

Het bevat een lange opsomming van alle betrokken gronden of daar
uit gaande erfleenpachten. Daarbij valt op dat vele leenpachten 
lagen in de gehuchten De Hoogbraken, Boschoven en in de St. Sal-
vatorsakker, dus in het gehucht Nijhoven. 

Voor een uitvoerig uittreksel zij verwezen naar bijlage no. III. 
Het is niet mogelijk de oorsprong der leengoederen tot de 12e 

eeuw na te gaan. Vele gronden te Baarle waren met „Nassause" 
cijnzen bezwaard, zoals blijkt uit het Leenboek Courait Breda, dat 
in 1474 namens de heer van Breda werd opgemaakt voor het her
togelijk leenhof. Het bevat niet minder dan 12 blz. leencijnzen, die 
de heer was verschuldigd uit gronden te Baarle-Nassau.51 

3. Recht op cijnsgoederen. 

Onder de cijnzen der heren van Breda te Baarle intrigeert ons het 
meeste het zogenaamde dijkbrood52 van Ziegrake, waarvan reeds in 

50) ARAG, Nassause Dorneinraad, Inv. Hingman 1159; zie bijlage III. 
" ) ARAB, Leenhof van Brabant, Aveux et dénombrements, no. 2100bis, fol. 59-
70v. 
5î) Het woord Dijebrood komt noch voor in het Middelnederlandsch woordenboek 
noch in Beekman's Dijk- en Waterschapsrecht; evenmin in het Glossariur» van 
Stallaert. Ook te Minderhout werd dijkbrood geheven; het werd verpacht tegelijk 
met de tol van Hoogstraten. Toen de inwoners van Minderhout in 1483 weiger
den dit brood te geven, legden op verzoek van de rentmeester van de heer van 
Hoogstraten zes personen de verklaring af, dat de bewoners van de straat van 
Minderhout buiten de vrijheid steeds dijkbroden gaven en binnen de vrijheid 
dijkgeld. Een 90-jarige verklaarde verder nog, dat zijn ouders dijkbrood plachten 
te geven en dat het eens was gebeurd — in een dure tijd — dat de broden zo 
klein waren gebakken dat de tollenaars zich daarover beklaagden. Daarop was 
bepaald, dat men toch een brood moest blijven geven of J^ stuiver „ter wille van 
de kwade tijd". Zie hierover J. Emalsteen, in: H.O.K. Jaarboek van Koninklijke 
Hoogstratens Oudheidkundige Kring XXX (1962), 166-168. In het eveneens na
burige Rijkevorsel kende men het kostersbrood. Dit brood, dat 14 pond (!) zwaar 
moest zijn, werd opgebracht door cossaten (acte van schepenen van Rijkevorsel 
dd. 1503 febr. 27). Ibidem, 176-177. 
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een oorkonde van 1369 sprake is. Daarin valt te lezen dat Peter de 

Schoemaker eertijds „vererft" had van de heer van Breda, „dat dijc-

broet dat men iaerlycx gadert in den dorpe tot Baerle van den dycke 

te Sycgrake om II s. ouder groten tsiaers te gelden erflijck op sante 

Bavendach".53 Met „vererven" is hier, gezien de context, bedoeld in 

erfpacht nemen. Met de inkomsten nam de pachter ook de onder

houdsplicht over. Immers: Peeter beloofde „dien dyc te Sycgrake 

lobbaerlyok te dijken ende te houden tot ewighen daghen". Het 

brood moet dus een heffing in natura hebben betekend, die diende 

voor het onderhoud van deze (opgehoogde, door een laag terrein 

lopende?) weg van het dorp naar het gehucht Ziegrake. Dit gebied 

wordt ook reeds genoemd in het testament van Filips van der Leek 

(1428): „unum bonamum prati situatum ultra pontem dictum die 

Ziegrake, parochie de Baerle....".54 Het lag nabij de Kromme Hoek 

aan de Mark en dicht bij de zgn. „Baarlebrug". Nog in 1676 is 

sprake van een beemd „tot Barle op de Siegraeck....by de Baerle-

brugge....".и Het is moeilijk na te gaan hoe genoemd pachtrecht 

zich heeft ontwikkeld. Met verwondering kan men in een Baarlese 

sdhepenacte van 1424 dan ook lezen, dat Geertruyt Schoemakers, 

mogelijk een dochter van Peeter, had overgedragen aan Peter Collen 

„eenen diic gheleghen op Siggherraec", waarbij slechts vermeld 

werd dat daaruit een herencijns van twee schellingen ging.5e En in 

1435 draagt een Claes Claes Canterssone zijn aandeel in de dijk te 

Ziegrake aan genoemde Peter Collen over.57 Is het wellicht zo ge

weest, dat de heer van Breda aan diverse personen gedeelten van 

de dijk in erfpacht had gegeven, maar dat hij het dijkbrood dat hem 

voor de gehele dijk toekwam toch aan één persoon bleef verpachten? 

5S) Cerutti, Rechtsbronnen no. 251. 
" ) Erens, Oorkonden Catharìnadal no. 294. Art. 94 der Keuren van Wuustwezel 
bepaalt „dat men sal gebieden te maken allen de wegen en den Dycfe van 
d'Nieuwmoer want die van Nieuwmoer daartoe zullen helpen". Met deze dijk is 
geen waterkering bedoeld doch een weg, thans bekend als de nieuwe dijk, d.i. de 
baan van Wuustwezel over Nieuwmoer naar Essen. Zie Versi, en Medea. Kon. 
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1932, 694. 
»«) GAT, Protocol van de Oude Hof van Thom 1577-1709, fol. 133. 
M) Drossaers, Nassause Domeinraad Inv. 269 reg. 1206. 
" ) Ibidem Inv. 269 regest 1338. 
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Bij gebrek aan beter archiefmateriaal valt de juiste toestand moeilijk 

te reconstrueren. De oudst bewaarde rentmeestersrekening van 1634 

vermeldt nog, dat de dijkbroden elk jaar tegelijk met de jaarbede 

werden „vergadert" en dat zij ook toen nog 2 schellingen oude gro

ten opbrachten.5β Daar de jaarbede, zoals elders gememoreerd, door 

het dorp werd opgebracht, komt het weinig waarschijnlijk voor dat 

de dijkbroden in die periode nog verpacht geweest zouden zijn. 

Wij menen uiteindelijk ertoe te moeten besluiten, dat het dijk-

brood een publieke last is geweest. Deze heffing zat immers niet 

vast aan het grondbezit. Het gehele dorp was er aansprakelijk voor, 

hetgeen valt af te leiden uit de geciteerde oorkonde van 1369, waar

in gezegd wordt dat men het dijkbrood „gadert in den άοτγβ tot 

Baerle" èn uit de rentmeestersrekenmg van 1634, die duidelijk doet 
blijken, dat het dijkbrood een door het dorp opgebrachte retributie 
was. 

De cijnsgoederen der Bredase heren zijn uit hun 17e-eeuwse ad
ministratie goed te reconstrueren.59 Hun ouderdom valt vooral af 
te leiden uit het feit dat zij merendeek weiden voldaan in deniers 
lovens, hetgeen betekent dat zij teruggaan tot de 14e eeuw, toen 
deze munt nog gangbaar was. Het cijnsboek van 1699 noemt nog 
ongeveer 125 cijnzen, waarvan slechts een klein deel uitgiften van 
grond dn de 16e of 17e eeuw betrof.eo 

Veel cijnsplichtige gronden lagen in de Caterstraat, bij de Kerk, 
te Boschoven, Hoogdonk, Ulecoten, Bedaf, Castelree, in de beem
den langs het Merkske, Coudzeel, de Veldbraak, Nijhoven, de Retai, 
de Tommei, Schaluinen en de Heesboom. Zeer veel percelen waren 

S8) ARAG, Nassause Domeinraad Inv. Hingman 1205, fol. 12». 
"О ARAG, Nassause Domeinraad, Inv. Hingman 1875. Zie bijlage IV. In het 
RAH berust in het archief van de rentmeester der domeinen te Breda een cijns
boek 1697 in 2 delen (Ie tijdvak 3e deel no. 41). 

">) Deze uitgiften hadden betrekking op de Hazenberg te U lieo ten (1666), heide 
in Tommei (1667), heide aan den Eekelbosch (1656), Leppers veld, heide te Oor
deel (1519), binnenvioente op het Oosteneind (1659), heide op de Dekt (1660), 
een uytvanck bij de kerkmuren (1549), de Pensepoel (1554). Opmerkelijk is, dat 
door de uitgifte van heidegronden na 1478 het recht van gebruik van Baarle-Nas-
sau en -Hertog werd ingeperkt. 
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in het gehucht Oordeel gelegen, alwaar — zoals we zagen — ook aan 

de hertog leenroerige goederen lagen. 

Een uittreksel van het cijnsboek van 1699 volgt als bijlage IV 

hierachter. 

Vele dezer cijnzen zijn tot in de 19e eeuw blijven voortbestaan. 

Zij werden na 1795 geheven door de administratie der (Nationale) 

Domeinen. Een aantal hunner is in de loop der jaren „verduisterd" 

of overgegaan in het rentambt Breda; de overige zijn door de be

trokken grondeigenaren afgekocht. 

§ с Rechten van de abdij van Thorn. 

1. De rechtspositie ie Baarle in het algemeen. 

De zo roemruchte en aloude abdij van Thom, in Nederlands Lim

burg gelegen, heeft reeds in de middeleeuwen te Baarle vele en 

belangrijke rechten bezeten. In andere hoofdstukken is daarvan al 

gebleken, maar thans is het moment genaderd, waarop haar positie 

te Baarle nader beschouwd dient te worden. 

Recente publikaties van Dhondt en Cerutti hebben daarop al wel 

enig licht geworpen. Dhondt maakte aannemelijk, dat de Thomse 

bezittingen te Baarle zeker uit de Karolingische tijd stammen. Het is 

bekend dat de abdij ook in het nabijgelegen Gilze zeer oude bezit

tingen had, met name hoven te Gil^e en te Hulten. De hof te Gilze 

moet de oudste kern der Thomse goederen in westelijk Noord-Bra-

bant geweest zijn. De aldaar gestichte kerk was de moederkerk van 

Princenhage, Ginneken, Bavel en Etten. In al deze plaatsen bezat 

de abdij de tienden, met uitzondering van de aan de pastoors toe

gewezen gedeelten. Wat Baarle betreft, daar kwam behalve de hier

voor reeds gesignaleerde hof (waarover straks nog nader) ook het 

patronaatsrecht aan de abdij toe.β1 

Hoe is de abdij aan deze bezittingen gekomen? Dhondt neemt 

aan dat zij afkomstig zijn van een der graven van Taxandrië, 

,1) J. Dhondt, Proloog van de Brabantse Geschiedenis, 29; Cerutti, Rechtsbronnen, 
LXXIV en LXXV. Zie ook hiervóór p. 25-29. 
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Ansfried de jonge, die in 995 bisschop van Utrecht is geworden. 
Rond dit jaar (of ervóór?) moet Ansfried de abdij van Thom hebben 
gesticht; zijn dochter Benedicta werd er de eerste abdis.e2 

Naar veler mening kan de zogenaamde stichtingsoorkonde der 
abdij uit 992 slechts met grote reserve als geschiedbron benut wor
den. Dit reeds in paragraaf b van hoofdstuk I behandelde stuk is 
behalve uit de Codex donationum -pmrum van Miraeus (1624) 
slechts uit een afschrift van het einde der 18e eeuw bekend en 
draagt alle kenmerken van valsheid.63 De inhoud kan echter ten 
dele juist zijn. Van Baarle wordt erin vermeld, dat Hilzondis het 
dorp met een altaar ter ere van de belijder de H. Remigius (door 
haar gesticht) aan de „kerk" van Thom schenkt. Gezien het feit, 
dat de abdij sedert onheuglijke tijden en in ieder geval vanaf het 
begin der 13e eeuw inderdaad de kerk van Baarle blijkt te bezitten, 
behoeft aan de juistheid van deze vermelding weinig .twijfel te 
bestaan. 

Cerutti merkt op, dat de positie der abdij met betrekking tot het 
bezit aan tienden en patronaatsrechten duidelijk is. Anders is het 
echter met haar grondbezit gesteld. Hoe belangrijk haar invloed in 
het land van Breda ook geweest moge zijn, in ieder geval waren de 
Thornse goederen niet exempt van de landsheerlijkheid. Dat haar 
rechten niettemin wel eens als allodiaal worden aangeduid moge 
blijken uit een oorkonde van 1238, waarbij de abdis van Thom 
haar bos in het nabij gelegen Chaam overdraagt aan de abdij van 
Tongerlo onder beding.... „nobis allodio silve prefate ut prius per 
omnia reservato".β4 Voorts verklaarde zij te erkennen dat de heer 

van Breda of diens opvolgers noch iemand anders in het bewuste 

bos ooit enige jurisdictie had of gehad had. 

Tegen de opinie dat de Thomse goederen niet exempt waren van 

de landsheerlijkheid kan worden opgeworpen dat de abdij in deze 

«) Dhondt a.w., 40, noot 102. 
·>) Dhondt a.w., 9-10. 
M ) Erens, Oorkonden Tongerïoo I no. 127. 
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streek toch duidelijk rechtsmacht bezat. Deze was echter uitsluitend 

van grondheerlijke aard. En deze macht was nog beperkt omdat de 

abdij voor de executie van cijnzen een beroep moest doen op haar 

(latere) voogd, de heer van Breda. 

Niettemin heeft Thorn onder de grondbezitters in de baronie 

immer een zeer vooraanstaande plaats ingenomen. Haar goederen 

schijnen steeds vrij geweest te zijn van allerlei belastingen. In een 

woelige tijd als de tachtigjarige oorlog ontstemden er echter moeilijk

heden. Zo werden haar goederen in dit gebied in 1591 aangeslagen 

in de contributie van de 5e penning. Dit geschiedde niet door de 

heer van Breda, maar door de Raad van State.es 

Enkele jaren later — in 1602 — bemoeide prins Maurits zich met 

deze belastingheffing. Zijn drossaard te Breda droeg hij toen op om 

de regenten van Baarle, Etten, Gilze enz. te gelasten de binnen hun 

gebied gelegen goederen der abdij Thorn niet te belasten met een 

dubbele 5e penning uit deze overweging: „bevindende dat t' 

voorn. Stift is een vrij wereltlyck keyserlyck Stift, daervan ons ende 

onse voorouderen, Heeren van Breda, de voogdije ende protectie is 

toestaende ende midts dlien onredelyok ende onibillick soude syn de 

guederen van deselven hooger of meer te beswaren....".ββ 

Zo even is reeds opgemerkt, dat de heren van Breda de voogdij 

over de abdij-goederen in hun land uitoefenden. Dat zij dit recht 

niet van oudsher bezaten blijkt uit een acte van 1231, waarin abdis 

en kapittel beloven aan hun voogd Hendrik, hertog van Brabant, 

dat zij de goederen hunner kerk te Baarle, te Gilze en in de omtrek 

van Breda aan niemand zouden verpanden zonder diens voorken

nis. e 7 In 1243 noemen zij echter hertog Hendrik hun op-pervoogi.e8 

Enigszins vreemd doet het voorts aan reeds in het Geertruidenbergse 

*·) A. J. A. Flament, De Archieven van het kapittel der Vorstelijke rijksabdij 

Thorn II, no. 1141; vgl. nog 1147, 1149 en 1171. 
е б) ARAG, Nassause Domeinraad Inv. Hingman 1152, fol. 1. 
, 7 ) Jos. Habets, Archieven Thorn I, p. 11, no. 11; regest bij Cerutti, Rechtsbronnen 

no. 19. Vgl. voor de hier volgende passage ook hfdst. I b (p. 27 e.V.). 
e 8) J. B. Gramaye, Antiquitates Bredanae, in; Antiquitates Brabantiae, 33; Cerutti. 

Rechtsbronnen no. 26. 
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stadsrecht van 1213 een „Godefridus, advocatus de Bar le" te ont
moeten, waarmee bijna niemand anders dan Godfried van Schoten, 
de toenmalige heer van Breda, bedoeld kan zijn.e9 Hoe dan ook, 
na 1243 schijnen de heren van Breda steeds als voogd te zijn opge
treden. 

Wat valt nog verder ter toelichting van Thorn's positie te Baarle 
mede te delen? De vrij talrijke oorkonden uit de 13e eeuw, door 
Franquinet, Habets en Cerutti uitgegeven, bevatten daaromtrent niet 
zo heel veel belangrijks. Die van 1231 signaleerden we reeds. In 
een acte van 1234 stemt abdis Hildegundis erin toe, dat o.a. de hof 
te Baarle met de tienden (doch zonder de appendicia) bestemd wordt 
tot delging der schuldenlast van de abdij. Voorts had een verdeling 
van bepaalde goederen tussen abdis en kapittel plaats, waarbij laatst
genoemde o.a. toegewezen werden de „appenditie tam curie de 
Brale (sic) quam curie de Gilse cum universis accidentibus, tam 
feodalibus quam mortuis-manihus".70 

De reeds aangehaalde acte van 1243 betreft een verkoop aan heer 
Godfried van Breda van een rente groot vijf marken Keuls, die ten 
dele jaarlijks op het Sint Remigiusfeest opgebracht dienden te wor
den door de mannonarn, welke behoorden tot de curtis van Baarle. 
Dit bedrag werd ter beschikking gesteld uit de jaarcijns, welke de 
hoven te Baarle en te Gilze moesten opbrengen. Heer Godfried 
kreeg de bevoegdheid om bij wanbetaling pand te nemen van de 
mansionarii, doch dit moaht slechts geschieden op grond van een 
schepenvonnis. 

Een oorkonde van 1244 betreft toewijzing van goederen te Gilze 
en Baarle aan de abdis en twee van 1261 en 1262 handelen over 
het patronaatsrecht der kerk te Baarle; zij geven thans geen stof tot 
rechtshistorische beschouwingen.71 

Hoe lang heeft Thorn in Baarle rechten bezeten? Zo lang als zij 

e9) K. N. Korteweg, Het stadrecht van Geertruidenberg, in: Vers!, en Medea. Ver. 
Oui. Vad. Recht X, 50. Zie ook hiervóór p. 28. 
n) Habets, a.w. I, no. 13; Cerutti, Rechtsbronnen no. 21. 
7l) Habets, a.w. I, no. 19, 20, 26 en 28; Ceratti, Rechtsbronnen no. 34. 
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zelf bestaan heeft, d.w.z. tot aan haar opheffing in 1797. Na dat 
jaar zijn hare bezittingen in de baronie gebracht onder het beheer 
der zogenaamde Commissie van superintendentie en sequestratie re
siderende te Breda, die de goederen afzonderlijk liet administreren. 
Zo kon hier ook in de Bataafse tijd nog een „rentmeester der abdij 
van Thom" blijven fungeren.72 

2. De Hof te Laveren. 

Meermalen werd reeds deze hof het centrum der Thomse be
zittingen te Baarle genoemd. Men vindt hier een vorm van grond
exploitatie, die in onze streken destijds zeer gebruikelijk was; zo 
bezat de heer van Breda in 1213 reeds twaalf hoven in dit gebied. 

Zoals we hierboven zagen wordt de Baarlese Hof (mansus indo-
mindcatus of curtís) voor het eerst in 1234 vermeld: „....appenditie 
tam curie de Brale (sic) quam curie de Gilse;". Negen jaar later is er 
sprake van: „redditus.... a mansionariis ad curtim de Barle spectan-
tibus recipiendos". 

Wijst het woord mansionarius op het horig karakter van de 
Thornse hof? De term is kleurloos en betekent niet meer dan cijns-
man; daarom kan hij niet duiden op het ware hof-karakter van dit 
Thorns bezit. Wel blijkt dit uit de term mortuis-manibus in dezelfde 
acte. Dit recht werd immers aJleen betaald bij overdracht van horige 
goederen.73 Verder duidt het „spectare ad" eveneens op een horig-
heidsverhouding.74 

De beide genoemde oorkonden spreken nog slechts van een hof 
of hoeve zonder meer. Een nederlandse acte van 1333 gewaagt 
echter van „den pacht van den hove te Loeven te Baerle".75 Hier 

" ) RAH, Commissie van Breda 203 (rekeningen 1799-1802) en 205 (ingekomen 
stukken). 
" ) J. Ellul, Histoire des institutions II (Paris 1956), 70 en 75. 
74) D. Th . Enklaar, De ministerialiteit in het graafschap Holland (Assen 1943), 
37 (over de betekenis van „pertinere"). 
,5) Cerutti, Rechtsbronnen no. 153; Zie over deze Hof voorts F. A. Brekelmans, 
De Hof van Laveren te Baarle-Nassau, in: Jaarboek Oranjeboom IX, 93-102, 
alwaar met name op het verschijnsel der eigendomsverschuiving wordt ingegaan. 
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komt dus voor het eerst de eeuwenlang zo bekende naam opduiken. 
In oorsprong zal de abdij de Hof rechtstreeks geëxploiteerd heb

ben door middel van een meier. De zo even genoemde acte van 
1333 spreekt reeds van den pacht van de Hof te Loveren, zodat er 
toen al niet meer van rechtstreekse exploitatie sprake geweest moet 
zijn. Over de pachter en de pachtvoorwaarden vernemen we dan 
echter nog niets. Meer is uit een oorkonde van 1358 te lezen, waar
in Peter Sleypstoc erkent „te pachte" genomen te hebben van abdis 
en kapittel van Thorn te Baarle hun „hoeve die men heit ten Lo
ven...." Tevoren was zij aan Henric Snellairt uitgegeven geweest. 
De pachtsom, die op Maria Lichtmis betaald moest worden, was niet 
zo heel gering: 8 zester rogge, Bredase maat. Als men weet dat een 
zester gelijk is aan vier veertelen, welke ieder 86,68 L. bevatten 
krijgt men een „grote" indruk van dit bedrag.76 

Doch met het betalen van deze pachtsom was de abdij nog niet 
tevreden. De pachter moest nl. 1) de huizinge der hoeve „houden, 
rechten ende bouwen"; 2) een nieuw huis „op den berch" stichten; 
3) een stal en keuken in den hof bouwen; 4) hij moest gedogen dat 
abdis en kapittel bij hun bezoeken aan Baarle het huis gebruikten 
en koren op de zolders daarvan legden; deze plicht gold niet voor 
„den bouhuse". Tenslotte stelde de pachter als onderpand voor de 
betaling der pachtsom een pacht groot 2 zester rogge. 

De eerste bepaling moet wel slaan op de geringe en dagelijkse 
„reparatiën", die de huurder van een onroerend goed ook thans 
nog verplicht is op zich te nemen. De twee andere bepalingen be
hoeven op zich niet vreemd aan te doen. Zouden huis, stal en keu
ken echter een grote omvang moeten krijgen, dan woog deze last 
toch wel heel zwaar. Hieruit mag dan toch mede afgeleid worden 
dat de Hof van Loveren als geheel een hoge pachtwaarde bezat. 

Gaf het „pachtrecht" der hoeve aan Peter Sleypstoc het recht om 
over het gehele bezit te beschikken? Mocht hij bijvoorbeeld onbe
perkt hout hakken binnen het hofgebied? Men is geneigd — uit-

, e) Cerutti, Rechtsbronnen no. 229. 
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gaande van huidige normale pachtverhoudingen — daarop bevesti
gend te antwoorden. 

Maar toch was dit niet het geval. Sleypstoc krijgt toestemming 
om hout te hakken binnen de hof ten behoeve van de bouw van 
het nieuwe huis, stal en keuken, waartoe hij zich verplicht had. Ver
der gaan zijn rechten op de houtopstand niet. Was het in die tijd 
gebruikelijk dat de pachter geen rechten op de houtwas binnen het 
hofterritoir toekwamen? Voor Baarle valt daaromtrent geen zeker
heid te verkrijgen. 

Nog een andere merkwaardigheid ligt in het pachtcontract beslo
ten. Terwijl thans een pachtovereenkomst slechts een materiële re
latie schept, geeft het contract van 1358 een persoonlijke band tus
sen pachter en verpachtster. Sleypstoc 'belooft nl. aan abdis en 
kapittel „hout ende getruwe te sine ende te gilden al die recht, die 
men sculdich is einen abdissen van Thoren". Deze bepaling doet 
denken aan een leenrechtelijke band. Is hier sprake van een vergis
sing bij de administratie der abdij of werd het contract werkelijk 
niet als een zuiver pachtcontract beschouwd? Leen- en pachtrecht 
lijken hier dooreen te lopen. " 

Wat de inhoud dfer acte betreft moge hiermede volstaan worden. 
Doch ook over haar uiterlijk is nog iets op te merken. De acte gaat 
nl. eenzijdig uit van de pachter. Dit is wel enigszins merkwaardig, 
omdat niet alleen Sleypstoc, maar ook abdis en kapittel daarin ver
plichtingen aangaan. Verder is het merkwaardig dat aan haar redac
tie noch de schepenen van Baarle onder Breda, noch die van de 
Oude Hof zelf te pas gekomen zijn. 

Van meer dan een halve eeuw later — 1413 — is een nieuwe acte 
van „verpachting" overgeleverd. De nieuwe begunstigde was Filips 
van der Leek, een bastaardzoon van Jan van Polanen, die tevens 
baljuw van Zuid-Holland was. Ook hierin is sprake van de reeds 
lang te voren gedane verpachting aan Hendrik Snellaert. Ten aan-

'7) Op de Veluwe deed zich een omgekeerde situatie voor. E. Heringa vermeldt 
nl, dat daar voor een aantal leengoederen pacht betaald werd. Hij noemt deze 
„pachtlenen". Zie diens Tijnsen op de Veluwe, 105. 
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zien van Peter Sleypstoc doet deze acte een minder regelmatige af

loop van zijn pachtcontract vermoeden. De hof wordt aan Van der 

Leek nl. gegeven „myt alsulken redite als heer Jan van den Baent, 

presentymeyster van des goidshuys weghen van Thoren gewonnen 

heeft". Dit laatste werkwoord moet haast wel op een procedure van 

uitwmmng slaan, die van oudsher bij wanbetaling van cijnzen plaats 

placht te hebben.78 

De pachtsom bleef gelijk; als onderpand voor de betaling der 

pachtsom stelde Filips een stuk land gen. „den Soo-acker". Ook hij 

beloofde de abdis en kapittel „howe ende getrowe te syn". Als de 

verpachters te Loveren kwamen, moest Van der Leek huis, keuken, 

kamers, „beddinghe", stallinge en „rou voeder" voor hun paarden 

en zolders voor hun koren beschikbaar stellen. Ook in deze acte is 

dus weer een soort „droit d'auberge" besloten. Verder moest de pach

ter het huis „bouwelick" — in goede staat van onderhoud — conser

veren. 

Evenmin als de acte van Sleypstoc is deze oorkonde voor schepe

nen opgemaakt. Filips van der Leek, die niet eens te Baarle woon-

achtig was, zal de hoeve niet gepacht hebben om haar zelf te exploi

teren; hij moet hier een „onderpachter" of zetbaas hebben gehad. 

Latere pachtacten dezer hoeve zijn mij niet bekend geworden. Het 

pachtrecht „vererfde" van de Van der Leck's op de Van Bmheze's, 

van deze op de Van Gent's en de Van Ravenschot's. Het verschijn

sel, dat de pacht ener hoeve vererft, is op zich genomen merkwaar

dig. Het wordt enigszins verklaarbaar door de constatering dat in 

deze pacht een leenverhouding besloten was. In de zeventiende 

eeuw blijkt het „paohtrecht" tenslotte eigendomsrecht geworden te 

zijn. Het bekende verschijnsel der eigendomsverschuiving moet hier 

dus 'hebben plaats gevonden. 

Tenslotte vindt men in de zeventiende eeuw normale acten van 

transport van dit goed, welke gepasseerd werden voor schepenen in 

de Oude Hof van Thom. Er wordt niet meer gerept over eigen-

" ) Habets a.w I по. 295. Orig. in RAM, Collectie Stiels no. 622. 
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domsrecht der abdij, maar zij behield wel het „droit d'auberge", 

waarvan in de acten van 1358 en 1413 de eerste sporen werden 

aangetroffen. Ten slotte werd dit recht in 1741 afgekocht.79 

3. De Ыпйегцеп. 

Van blote eigendom van een groot aantal landerijen kan in de late 

middeleeuwen niet meer gesproken worden. Indien de abdij van 

Thom of haar reohtsvoorgangers de kerk van Baarle gesticht hebben 

— en daar zij het patronaatsreaht bezaten is dat zeer waarschijnlijk — 

moet haar oorspronkelijk echter wel de eigendom van het „kerke-

land" toebehoord hebben. Hiervan is sprake in een oorkonde van 

1270, waarin de aartsdiaken van Luik een ordinantie goedkeurt, 

waarin o.a. omtrent de inkomsten der kerk te Baarle bepaald wordt 

„quod investitus et successores ipsius quicumque fuerint minutam 

dedmam de Barle et de Mirle (d.i. Meerle), oblationes altarium cum 

censu capitali et etiam tenant dotaient pertinentem ad dictam eccle-

siam de Barle, que terra estimatur ad quinqué bonnaria vel circiter 

in perpetuum obtinebant".80 

Deze grond moet deel hebben uitgemaakt van de „dos" der kerk, 

uit wier opbrengst het onderhoud van dit gebouw (mede) moest 

worden bekostigd. Een dergelijk terrein („Kerkelant") ontmoet men 

eveneens te Gilze en te Bree {1299). Een Baarlese oorkonde van 1299 

spreekt van grote tienden der landen gen. Kerkelant te Baarle.81 

Getracht is deze landen terug te vinden in de archieven uit het 

begin der 19e eeuw onder de bezittingen der parochie Baarle. Het is 

echter uiterst moeilijk gebleken zekerheid te verkrijgen over de con-

tinuiteit van dit bezit en over de ligging der percelen. 

Blijkens de oudste kadastrale leggers (1832) bezat de R.K. pa

rochie van Baarle-Hertog toen nog 61 roeden en 67 el land in het 

dorp; en 117 roeden 10 el in de Lovensche akkers; verder nog land 

in Withagen, Kastelein, Rethsche akkers, de Aard, de Mankegporen, 

79) Brekelmans o.e. 99. 
90) Habets a.w. I no. 47. 
81) Kerkelant te Gilze: Habets I, 82; te Bree, aldaar I, 83; te Baarle, aldaar I, 86. 
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op Oordeel, aan de Zondereigensche brug, Loveren, den Doren-
akker en de Hooydonk. Ondanks vergelijking van oppervlaktematen 
op de eerste kadastrale kaart bleek het onmogelijk het „Kerkeland" 
van 1270 terug te vinden. Er is trouwens alle reden om aan te ne
men dat het land in de loop der tijden is verbrokkeld of zelfs geheel 
vervreemd.82 

4. De leengoederen. 

Evenals wereldlijke personen gaf de abdij goederen of rechten in 
leen. De betrokken lenen behoorden weliswaar onder de souvereini-
teit der heren van Breda, maar zij releveerden toch rechtstreeks van 
het leenhof der abdij. Van het bestaan dezer lenen legt een 17e 
eeuws leenboek83 getuigenis af. Niet alleen te Baarle waren leen
goederen gelegen, maar ook te Gilze, Ginneken, Etten en Hilvaren-
beek. 

Het aantal leengoederen te Baarle is niet gering; zij liggen over 
de gehele jurisdictie verspreid. Ter illustratie mogen hier een paar 
toponymen volgen: aan de Zoe, by den Stapacker, te Loven in den 
grooten Vucht, de Heesacker, de Caterstraat, op den Aert, den We-
renborch, de Houthese, de Weyheyninge. Ook lagen leengoederen 
in de beemden nabij Ziegeraeck en in de Mankegoren. 

Zoals aanstonds zal blijken bezat de abdij ook nog vele cijnsgoe
deren. Waarom bepaalde gronden in leen en andere in cijns werden 
bezeten, is moeilijk te achterhalen. Mogelijk speelden financiële 
factoren bij de uitgifte een rol. In ieder geval is het ontstaan dezer 
leenverhoudingen in nevelen gehuld. 

5. De cijnsgoederen. 

Zoals meermalen gebleken is bezat Thorn hier vele cijnzen. Een 
deel daarvan kan ontstaan zijn bij de uitgifte van gronden aan 
grondgebruikers, maar zoals we bij de Hof te Loveren aantoonden is 

e2) Bureau van het kadaster te Breda, Perceelsgewijze kadastrale legger der Ge
meente Baarle-Na'sau, art. 23. 
M) RAH, Commissie van Breda 204. 
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het merendeel toch wel een relict van vroegere horigheidsverhou-

dingen. 

De administratie der abdij kent tweeërlei soorten: a. de cijnzen 

die vervielen daags na St. Denysdag en Ъ. de zogenaamde coutercijn-

zen, reeds in 1333 vermeld als „den penninc cijns van den coûter 

te Baerle". 

Ad a. 

Deze cijnzen werden veelal geheven van percelen gelegen buiten 

de dorpskom. Zij werden betaald in „penningen lovens". In de 

dorpskom waren in 1691 met cijns alleen de dorpsschool en land 

bij het kerkhof belast. Daarbuiten komen de volgende namen in het 

cijnsboek voor: іУг bunder aan de Heimolen in de Heesakker; een 

hoeve aan de Reth; land aan de Cappelacker genaamd De Lange 

Bedden; een dries aan de Reth; % bunder in de Sittart; een akker 

in St. Salvatorsakker; de Dorenakker aldaar; een bunder in de Vloet; 

У4 bunder „omtrent de Hese"; 225 roeden erf noord en west de Vis-

weg; beemd gen. De Mosdonk; beemd aan de Baarlebrug gen. den 

Raeckbeempt; de Dorenakker in de Heesakker; een akker in de 

Wijthoff; de Molenhof; de Mispelteersakker; 't Hoelken; den Breem-

akker in de Heesakker; de Strype omtrent de Girelboom; de Wij-

hijning; 40 roeden in de Leeuwereken braecke naast land „'t welck 

leen is onder Colster"; land in St. Salvatorsakker; de Houtakker. " 

Het merendeel dezer toponymen is wel te locaJiseren. Daaruit 

blijkt 1. dat zij zowel onder Hertog als Nassau waren gelegen en 

2. dat de betrokken cijnsgoederen volstrekt geen aaneengesloten ge

bied vormden. Ertussen en erin lagen percelen, welke cijns hadden 

op te brengen aan de hertog van Brabant, de heer van Breda of een 

der plaatselijke leen- en laathoven. Er valt dus generlei conclusie te 

trekken omtrent een vroegere aaneensluiting der Thomse cijnsgoe

deren te Baarle. 

84) A.p. 205, Chijnsboek der abdij van Thorn. 
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Adb. 

Gaan wij eerst nader in op het begrip „Coûter". Stallaert85 om
schrijft het woord als „benaming van de oudste plek gronds in een 
dorp, waar de aJckerbouw de plaats der heide of van den woesten 
grond ingenomen heeft, bebouwde grond, fr. culture" en verwijst 
daarbij naar Alph. Wauters. Ganshof leidt coûter eveneens van cul
tura af. Dit was het eerste bestanddeel van een curtis, een complex 
van velden of één groot veld, waar men koren liet groeien. Te Gent 
had de kouter een oppervlakte van 25 H.A. 37 Are.8e 

De coutercijnzen te Baarle werden voor een belangrijk deel van 
percelen in de dorpskom geheven. Toch gingen ook zij uit de beem
den langs de Mark. Zij bestonden niet alleen uit geldsbedragen maar 
ook uit prestaties in natura, nl. hoenderen en handschoenen. Dit 
laatste kan wijzen op hun ontstaan uit vroegere horigheidsbetrek-
kingen. Bezien wij eerst de percelen, waarvoor coutercijns betaald 
werd, waarbij opvalt, dat zij vrijwel alle gelegen zijn onder Baarle-
Nassau. Wij ontmoeten dan: achter de toren, aan het kerkhof, aan 
de Caterstraat, huis gen. Den Keyser 'bij de kerk, Paters huysken 
aan de kerk, het huis De Oude Croon, het huis De Nieuwe Croon 
(beiden aan de Singel), den Meulenhof, het pastoorserf, in den 
Sittaert, huis Den Engel, een 'huis te Ulicoten „op de Stranct". Ver
der nog beemden onder Heerle (onder Meerle!), in de Vloet, aan de 
Weerdonk en te Halle.β7 

Wat hebben we onder deze coutercijnzen te verstaan? Betreffen 

zij alle gronden gelegen binnen de zogenaamde coûter, het eerste 
bestanddeel van de mansus indominicatus? Gezien de zeer versprei
de ligging der cijnsplichtige percelen schijnt deze onderstelling van 
de hand gewezen te moeten worden. Of betreffen de cijnzen deels 

т) К. Stallaert, Glossarium van verouderde rechtstermen, s.v. coûter. 
89) Brabants Heem VI (1954), 8. Behalve te Baatle bestaat (bestond) ook te Breda 
en te Zundert een Caterstraat. Beiden zijn gelegen nabij de kern van een vroe
gere Hof. 
»7) RAM, Kerkelijke archieven 19089; het boek loopt over de jaren 1626-1690; 
de administratie over de periode 1691-1810 is in het in noot 84 genoemde djns-
boek opgenomen. 
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de gronden binnen de coûter, deels percelen, welke in enigerlei 
relatie tot de hof stonden? 

De onderstelling lijkt niet gewaagd dat de Baarlese coûter deel 
heeft uitgemaakt van de Hof van Loveren. In ieder geval lagen de 
percelen die coutercijns betaalden, voor het merendeel bij het cen
trum van die hof. Midden in de dorpskom 'loopt ook nog altijd de 
De Katerstraat, een naam die in ieder geval reeds in de 16e eeuw 
voorkomt. 

Er valt iets te zeggen voor de hypothese, dat bij de verdwijning 
der hoforganisatie de coûter aan gewezen horigen in gebruik is ge
geven, die als erkenning van het eigendomsrecht van de Hof een 
cijns moesten betalen. Hoe de coutercijns bij buiten de Hof gelegen 
gronden ontstaan kan zijn, lijkt ons voorshands niet te verklaren. 

Het totale aantal Thomse cijnzen te Baarle bedroeg in 1810 nog 
ongeveer 40; zij beliepen tezamen 10 gld. 2 st. 6 penningen ofwel 
21 frank 41 Centimen.β8 

Bij deze § behoren weliswaar niet de gelden, die de heer van 

Breda in de 14e eeuw placht te heffen van grondgebruikers der ab

dij, het zgn. voogdgeld. Toch lijkt het gewenst er in dit kader de 

aandacht op te vestigen. Deze heffing had plaats wegens de bescher

ming die aan de abdij in rechtszaken geboden werd.89 Bewaard is 

gebleven een lijst uit het midden der veertiende eeuw, waarin op

getekend staat voogdgeld dat op St. Denisdag geheven werd te GMze, 

dezelfde dag waarop de coutercijns te Baarle verviel. 

Een lijst van inkomsten, ontvangen door de rentmeester Diederic 

Sterken in 1357/58 vermeldt als totale ontvangsten te Gilze 19 s. 

1 ort lovens en te Baarle („des ander daghes") 7 s. 2 d. lovens. Er is 

dus in dat jaar een vrij belangrijk verschil tussen de recette in bedde 

dorpen.eo 

8e) RAH, Commissie van Breda, 205. 
^) E. Heringa, Tijnsen op de Veluwe, 38 e.v. 
, 0) ARAG, Nassause Domeinraad Inv. Drossaers no. 198. 
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6. De tienden. 

Recht van tiend was het zakelijk recht om een evenredig deel te 
heffen, meestal een tiende, van de gewassen, gegroeid op de grond, 
bij een ander in gebruik, of van de jongen van dieren, op dien grond 
geworpen. Het instituut der tiendheffing is van kerkelijke origine; 
alle tiendzaken behoorden vóór de Reformatie tot de kennisneming 
van de geestelijke rechter. Dit betekent niet, dat later geen tienden 
door wereldlijke personen zijn verworven. 

De tiendheffing te Baarle was geheel in handen van abdis en 
kapittel te Thorn. Daartoe was het dorp in 25 tiendklampen ver
deeld, waarvan de abdis er 13 bezat. Van deze 13 lagen 9 klampen 
deels op Hertogs, deels op Nassaus gebied. Het kapittel bezat 12 
tiendklampen, wier ligging eveneens over de enclaves verdeeld ge
weest moet zijn.91 

De abdij moet de tienden verkregen hebben omdat zij de kerk 
van Baarle gesticht heeft (¿an wel deze als rechtsopvolgster van de 
kerkstichter bezat?). Een deel der tienden was aan de pastoor (in-
vestitus) van Baarle en aan de rector der van de paroohie Baarle af
gesplitste kerk te Meerle afgestaan. In het jaar 1369 vergrootten ab
dis en kapittel de -portio van de rector der kerk te Meerle met 2 
sextaria rogge. Daarvan zou 1 uit de tienden der abdis, Vz uit die 
van bet kapittel en de andere г uit die van de investitus te Baarle 
genomen worden. De tiendheffing te Meerle zelf was als volgt in
gericht: het stift van Thom trok er de grote (grove?) tienden en de 
Baarlese pastoor hief er de smalle tienden. Zoals bekend werden 
deze laatste genomen van produkten als tuinvruchten, hop, meekrap 
en — ná 1600 — ook van tabak.и 

De Baarlese investitus genoot geen evenredig deel der tienden te 
Baarle. In het begin der 16e eeuw beliep zijn aandeel in de grote 

e I ) De Blécourt-Fischer a.w., 218-220; RAM, Kerkelijke Archieven 19162, stuk 12. 
и ) Habets a.w. I p. 272; v. d. Broek 208. In 1726 werd bepaald dat pastoor De 
Wyse voortaan uit de tienden van Baarle 20 zester rogge 's jaars zou trekken en 
voor de kerketienden 7 veertel rogge plus ƒ200,—. (A. J. A. Flament, De archie
ven van het kapittel der vorstelijke rijksabdij Thom II no. 1303). 
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tienden 11 mud 's jaars. Daarnaast had hij aanspraak gemaakt op de 
novale tienden, de opbrengst dus van de later ontgonnen gronden. 
Zijn poging mislukte weliswaar, maar in 1526 werd zijn portie toch 
met 9 mud verhoogd.e3 

Bij de definitieve invoering dfer Reformatie in het land van 
Breda na de Vrede van Munster (1648), liepen ook de tienden van 
Baarle gevaar door de domeinraad van de prins van Oranje gecon-
fiskeerd te worden. Gelukkig werd tijdig vastgesteld dat de tienden 
niet de pastoor van Baarle maar de abdis van Thom toekwamen. 
De abdij van Thom is om haar bijzondere positie steeds door de he
ren van Breda gerespecteerd, zodat ook haar tienden te Baarle in 
principe niet verbeurd verklaard mochten worden. Zo luidde al
thans een bevel van prins Willem II van Oranje in 1648. Nochtans 
ontstonden er spoedig verwikkelingen dienaangaande tussen de abdij 
van Thom en de Staten-Generaal (1654-1667).94 

De plichten van de tiendhefster in Baarle zijn eerst in de 17e en 
18e eeuw meer in concreto bekend. Zij bestonden vrijwel uitslui
tend in de onderhoudsplicht van een deel der kerk. Deze werd nl. 
in stand gehouden door: 

a) Abdis en kapittel van Thom: koor, biraienbeuk (navis templd), 
bellefroid en tiendklok. 

b) De kerkfabriek zelf: twee zijbeuken. 
c) Beide dorpen: de toren en het uurwerk (Hertog 1/3 en Nassau 

2/3). 
Aldus een „descriptie" uk ca. 1730. Een andere bron geeft nog 

nader aan dat het kapittel het koor der kerk moest onderhouden en 
de kerkfabriek bovendien de kleine toren met klok.95 

Inning der tienden. 

Aanvankelijk zal de abdij zelf haar tienden hebben laten innen. 
Maar veel gemakkelijker was het deze inkomsten te verpachten. Zo 

·») Habets a.w. I, 524. 
M) A. J. A. Flament, a.w. II no. 1183 en 1216. Zie voor stukken betreffende de 
tienden uit de jaren 1691 en 1782 de nos. 1274 en 1321. 
,3) Van den Broek, 57 en 220. 
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pachtte de meier der abdij Cornelís Montens in 1552 de helft van 

de korentìenden voor een periode van zes jaar: de pachtsom bedroeg 

126 zester rogge per jaar. Een memorie uit het midden der 15e eeuw 

vermeldt reeds, dat ъ/\ der Thomse tienden jaarlijks verpacht was 

voor 112 zester rogge.98 

In de 17e eeuw waren de tienden der abdis zoals gezegd in 13 

klampen verdeeld, waarvan er 9 deels onder Hertog, deels onder 

Nassau lagen. Het volgende lijstje uit 1706 geeft er een goed over

zicht van: 

ТіепсШатр.· 

Couseel en Klein Bedaf 

Rethse tiend 

St. Salvator 

Bruymer en Witven 

Looven en Wijheining 

Hooftbraeckx tiende 

Wijthoff 

Nieuwe molentiende 

Kerkelands tiendeken 

Logenhoekse tiende 

Groot Bedaf 

Heikant 

Woestenakker 

Geàeelte 

Totaal 
van 

onder Hertog: 

1/25 

1/6 

1/3 

1/2 

1/4 
6/116 
1/8 

1/2 

1/2 
— 

— 
— 

— 

1/8 gedeelte 
het geheel 

Het kapittel hief tienden in de volgende tiendklampen: 

Corst van Look 

Heesboom 

Oordeel 

De Strumpt 

•β) RAM, Kerkelijke archieven 19165, fol. 31-34. 
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Zondereigen O.Z. 
Zondereigen W.Z. 
Eekelenboseh 
Boschoven 

Ook biervan moet ongeveer 1/8 onder Baarle-Hertog gelegen heb
ben.97 

De vraag ten overstaan van welke functionaris de verpachting der 
tienden plaats moest hebben, heeft in de 18e eeuw tot vrij grote 
moeilijkheden aanleiding gegeven. Er ontstond zelfs een contro
verse tussen abdis en kapittel, die hun tienden tevoren tezamen ver
pacht hadden. De ligging der tiendbare gronden op het territoir van 
twee verschillende staten speelde hierbij een belangrijke rol. In 1706 
liep het zo hoog, dat het kapittel zijn tienden onder Baarle-Hertog 
liet verpachten door een deurwaarder van de Raad van Brabant. De 
abdis liet hiertegen protesteren en een uitvoerige memorie opstellen. 
Ook was aan deze verpachting enkele jaren tevoren reeds een be
slaglegging voorafgegaan.98 

In 1797 werden de bezittingen der abdij van Thom in dit ge
west door de Bataafse Republiek genaast. Al kwamen zij dan onder 
het beheer der domeinen, zij bleven in die dienst een afzonderlijke 
administratie behouden. Zodoende vond ook nog de verpachting der 
Thomse tienden te Baarle na 1797 voortgang. Dit gaf wel moeilijk
heden ten aanzien van Baarle-Hertog, omdat het tot de zuidelijke 
Nederlanden behoorde, die reeds bij Frankrijk waren ingelijfd. In 
dit gebied werden de tienden nl. aJ in 1796 afgeschaft.99 Hoe de 
verpachting der tienden in de periode 1796/1797 geschiedde, blijkt 
duidelijk uit de rekening van mr. C. Floren als administrateur der 
domeinen van de abdis van Thom, die het volgende schrijft: 

„Ontfang van Baerle, alwaer de tienden verpagt zyn, op conditie, 

»') Zie noot 91; ARAG, Nassause Domeinraad Inv. Hingman 1152 fol. 207; 
RAA, GABH 122 (tíendverpachtíng 1723). 
«Ό RAM, Kerkelijke archieven 19162; A. J. A. Flament, a.w. II no. 247. 
•·) P. Verhaegen, La Belgique sous la domination française 1792-1814 II (Bruxel
les-Paris 1924), 501. cfr. p. 132 hiervóór. 
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dat de pagters, indien wegens de Fransohe Republiek verboden 
wierd om de tiende op het Fransch Brabands grondgebied in te zaa-
melen, zouden kunnen volstaan, de betaling te doen volgens uyt-
spraak van arbiters en is ingevolge van dien met de gezamentlyke 
pagters, die er belang by hadden, overeengekomen dat zij de 'betaa
ling van de door hun ingesamelde graanen zouden doen met de 
roggen te betaalen à 4 gld., den boekwijt à 3 gld, en de haver 
à 30 st. de veertel en heeft dzoo opgebragt.... ƒ 4295-13-0". 

Het volgend jaar had geen verpaohting meer plaats, maar de 
tienden werden uitgegeven voor „kaf en strooy aan vertrouwde per-
soonen". Kort hierna was op de opbrengst 'beslag gelegd, maar des
ondanks had de rentmeester van de „aannemers" de met hen over
eengekomen som ontvangen.100 

De onderhoudsplicht van kerk en toren, die uit het recht van 
tiendheffing voortsproot, werd door het domeinbestuur in 1819 af
gekocht voor ƒ 2000,— in contanten en ƒ 5000,— grootboekinschrij-
vingen N . W . S . ш 

Luttele jaren later — in 1826 — werd een aantal tiendklampen in 

veiling gebracht. De verkoop vond kennelijk geen doorgang, immers 

in 1835 vindt b.v. een normale verpachting van 25 tiendklampen 

plaats.102 

Eerst de Tiendwet van 1907 heeft aan de heffing der tienden te 

Baarle, afkomstig van de abdij van Thorn, voorgoed een einde ge

maakt. 

7. Het ius yatronatus. 

Een acte van 10 juni 1261 gewaagt ervan dat abdis Hildegondisvan 

Thorn aan de canonici et moniales der abdij om reden der „tenuitas 

nimia" hunner prebenden heeft geschonken het patronaatsrecht der 

kerken van Gilze, Baarle en Geertruidenberg. Dit ius patronatus 

, 0 0) RAM, Kerkelijke archieven 19004. 
"») V. d. Broek 158. 
1 M) Catalogus Domeinveiling 1826 no. IX Amortisatiesyndicaat, Ie ressort p. 21; 
GABN, voorl. inv. no. 461. 
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bezat Hildegondis als recbtsopvolgster van de stichter der kerk van 
die plaatsen. De schenking werd op 2 augustus d.a.v. bevestigd door 
bisschop Hendrik van Luik.10S Over haar pas prijsgegeven recht 
spreekt de abdis nog uitdrukkelijk in een oorkonde van 10 oktober 
1262 „....in parochialem ecclesiam de Barle, cuius collatio et pre-
sentatio ad nos hactenus pacifice pertinebat....". De „Marsilius in-
restitus de Barle", die in 1237 voorkomt, zal zijn ambt dan ook aan 
haar te danken hebben gehad. In het jaar 1282 ontmoet men een 
opvolger: Petrus dictus de Eykelberge; in 1308: Willelmus investitile 
de Barle.104 

10S) Cerutti Rechtsbronnen, no. 34; Habets I, no. 26 en 27. 
,04) Habets, a.w. I, no. 28; Erens, Oorkonden Tongerloo I, no. 125 en 234; II, 
no. 394. 
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SAMENVATTING 

Α. H i s t o r i s c h e bevindingen. 

Het begrip enclaves kan worden gedefinieerd als: „gebiedsdelen 

van een staat, die omsloten worden door het terrein van een andere 

staat." 

De naam Baarle bestaat uit de elementen haar = kaal en lo, dat 

heide of hos beteJcent. (Het kan ook wel een waternaam zijn). 

Diverse plaatsen Baarïo liggen in Limburg en in Salland. Het in
wonertal van de beide dorpen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau is in 
de loop der eeuwen vrij sterk toegenomen. Baarle-Nassau telde in 
1437: 1385 *, in 1526: 1820* en in 1965: 4711 inwoners. Dit aantal 
bedroeg voor Baarle-Hertog in 1437: 375 *, in 1940: 1586 en in 
1965: 2154. De oppervlakte van de gemeente Baarle-Nassau be
draagt 7570 ha., die van Baarle-Hertog: 748 ha., dat is dus nog niet 
1/10 van die van Baarle-Nassau. Beide dorpen vormden tot 1860 
slechts één parochie. Baarle is gelegen aan het kruispunt der wegen 
Breda-Tumhout en Antwerpen-'s-Hertogenbosoh. 

In de gemeente Baarle-Nassau liggen pl.m. 25 Belgische enclaves, 
die met het ten zuiden der rijksgrens gelegen Zondereigen de Bel
gische gemeente Baarle-Hertog vormen. De grenzen van die per
celen zijn nimmer afdoende met grenstekens afgebakend geweest. 
Slechts stond er bij het kerkhof vroeger een grote linde, die het 
einde aangaf van de kom van Baarle-Hertog. Op last van de Raad 
van State zijn de percelen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog in 
1668 voor het eerst in kaart gebracht. Van die kaart is nog slechts 
een klein gedeelte over. Later werden nog kaarten gemaakt door 
Ferraris (ca. 1775) en baron Van der Borch (1789). Sinds de invoe
ring van het kadaster staat de grens en ligging vast van vrijwel alle 
enclaves. De bewuste percelen zijn meestal grillig gevormd. In som
mige Belgische enclaves ligt weer Nederlandse grond. 

*) Deze aantallen zijn geschat op grond van haardtellingen (cfr. pag. 8 hiervóór). 
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Baarle lag in de 1 le eeuvv in het graafschap Taxandrië en vormt 

sedert 1106 een deel van het hertogdom Brabant. Het latere Baarle-

Nassau behoort sedert ca. 1198 tot het land van Breda. Van ouds 

bezat de in de 10e eeuw door graaf Ansfried de Jonge gestichte 

abdij van Thorn hier belangrijke rechten. Deze waren echter niet 

van landsheerlijke maar van grondheerlijke aard. De hertog van 

Brabant wordt in 1231 voogd der abdij te Baarle genoemd. Ook 

voordien moet hij dat geweest zijn. Met betrekking tot het ontstaan 

der enclaves kan de theorie worden gehuldigd dat de hertog van zijn 

positie als voogd misbruik heeft gemaakt door stukken van het abdij

domein aan derden in leen uit te geven. Het zouden deze percelen 

kunnen zijn, die de hertog te Baarle uitzonderde toen hij ca. 1198 

Godfried van Schoten beleende met het land van Breda. 

Een andere mogelijkheid zou zijn, dat de toenmalige voogd (de 

graaf van Taxandrië?) en de aibdij van Thom elk een deel van het 

domein Baarle van de keizer hebben gekregen. Hier kan dan de

zelfde situatie hebben 'bestaan als te Doornik, waar de keizer in 

817 een fiscus proprius bezat en daarnaast een gedeelte, dat in leen 

was gegeven. 

Het ontstaan der huidige enclaves gaat grosso modo tot het eind 

der twaalfde eeuw terug. Zij moeten ongeveer identiek zijn met de 

op het eind der 12e eeuw door de hertog uitgezonderde stukken. 

De dorpsgemeenschap Baarleonder-den-Hertog maakte admini

stratief deel uit van de meierij van Herentals en sedert het midden 

der veertiende eeuw van het land van Turnhout. Met dat gebied is 

het Belgische dorp tot op de dag van heden nauw verbonden ge

bleven. In 1363 wordt het voor het eerst als onderdeel van dit ressort 

genoemd. De enge relatie tussen Baarie-Hertog en Turnhout is de 

eerste oorzaak van het feit dat deze gemeente nu nog tot België 

behoort. Toen het land van Turnhout krachtens de Vrede van Mun

ster in 1648 bleef behoren tot de Zuidelijke Nederlanden is de band 

met Baarle-Hertog niet verbroken. 

De situatie is ook later niet veranderd toen de gelegenheid tot 

afsplitsing ibestond, nl. bij de stichting van het Verenigd Koninkrijk 
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en bij het grenstraktaat met België. In 1826 bracht de invoering van 
het kadaster een 'bevestiging van de toestand. De grenzen werden de
finitief in 1843 bij het Traotaat van Maastricht. 

De eerste pogingen tot opheffing der enclaves zijn gedaan in 1789 
als uitvloeisel der bepalingen van het Verdrag van Fontainebleau. 
In Baarle-Hertog bestond toen een bloeiende handel en er was in
dustrie gevestigd. Het was een der meest bloeiende dorpen in het 
land van Turnhout. De bedoeling van de grensregelingsoommissie 
was Baarle-Hertog in ruil voor de dorpen Castelree en Ulicoten aan 
Nederland af te staan. Het is geen wonder dat de enclavebewoners 
zich hiertegen met hand en tand hebben verzet. Zij beriepen zich 
daarbij op artikel 7 der Blijde Incomste. De ruilplannen bleven on
uitgevoerd door de opheffing van het Oostenrijks régime in de Zui
delijke Nederlanden in 1794. 

Later zijn nog plannen tot opheffing te berde gebracht door de 
provinciebesturen van Noord-Braband en Antwerpen rond 1825 en 
door de beide regeringen in de jaren 1875-1892. Een desbetreffend 
wetsontwerp ondervond van stonde af aan de hevigste tegenstand van 
Baarle-Hertogse zijde, vooral van de kant van de Turnhoutse senator 
Dierickx. De Duitse bezetter heeft nog in 1944 gepoogd de beide 
dorpen samen te smeken ten aanzien der tol- en douanerechten, 
maar die poging bleek reeds na enkele dagen practisch onuitvoer
baar. 

B. R e c h t s h i s t o r i s c h e bevindingen op het gebied van het 
PUBLIEKRECHT. 

Omstreeks 1198 kwam een transactie tot stand tussen hertog Hen
drik van Brabant en Godfried van Sdioten. Laatstgenoemde droeg 
aan de hertog op het castellum van Breda met zijn allodium beneden 
Princenhage. De hertog gaf aan Godfried vervolgens dit allodium 
als leen terug benevens de hertogelijke voogdmannen, maar met 
uitzondering van de dienstmannen in die plaatsen, welke arena ge
noemd werden. Verder beleende de hertog Godfried met de vennen 
tot de Striene en de geleitol van Breek. Verschillende schrijvers zijn 
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het erover eens dat in de op beide transacties betrekking hebbende 
twee oorkonden de vorming van het land van Breda in zijn defini
tieve vorm ligt besloten benevens het ontstaan van een aantal her
togelijke enclaves te Baarle, Zundert, Borgvliet, Sprundel, Roosen
daal en Princenhage. Hiermede was van het einde der twaalfde 
eeuw af de soiivereiniteit over Baarle gesplitst. In Baarleonder-de-
Hertog bleef alle rechtsmacht behalve de grondheerlijke aan de 
hertog. In Baarle onder Breda (sedert 1404: Baarle-Nassau) verwierf 
de heer van Breda de hoge rechtsmacht, maar hij bleef door de leen-
venhouding gebonden aan de hertog van Brabant. Een ISe-eeuwse 
deductie zegt, dat de heren van Breda te Baarle bezaten de jura 
swpremae majestatis et summi imperantis. Zij namen van de her
tog ook over de voogdij over de goederen der abdij Thorn te Baarle 
en elders. 

Namens de hertog waren in Baarle-Hertog competent de Raad en 
het Leenhof van Brabant, de drossaard van Brabant, de schout en 
sohepenen van Turnhout en de landsvergadering van Turnhout. 
Baarle-Nassau behoorde tot het ressort van de Nassause Domeinraad, 
de drossaard, de hoofdbank en de schepenbank te Breda en de lands
vergadering van het land van Breda. Na 1648 oefenden ook de 
Raad van Brabant te 's-Gravenhage, de Staten-Generaal en de Raad 
van State hier jurisdictie uit. 

De hertog van Brabant en de heer van Breda hadden te Baarle 
een aantal reohten gemeen. We noemen hiervan de regeermacht, 
het recht tot aanstellen van schepenen, het bezit van dienstlieden, 
de heffing van belastingen, de uitgifte van gronden op cijns of in 
leen, het recht op boete en verbeuidverklaarde goederen, het ban-
reoht van de molens en dfe uitvaardiging van plakkaten en dorps
keuren. 

Van de heer van Breda is bekend dat hij daarnaast nog een aantal 
andere rechten bezat. Hiertoe behoren de tolheffing (te Baarle lag 
„de principale wacht slants van Breda"), het recht op heerwegen en 
op woeste gronden, de jaarbede of jaarcijns (verschuldigd door dienst
lieden van de heer voor het gebruik der woeste gronden), de hof-
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diensten, het dijkbrood en het voogdgeld (dit laatste geheven wegens 
de bescherming die aan de abdij van Thorn in rechtszaken werd 
geboden). 

Aan de hertog die vrijwel alle grond van Baarle-Hertog in leen 
had uitgegeven, kwamen de zo even vermelde rechten aldaar niet toe. 
Wel had hij hier in tegenstelling tot de heer van Breda enige goe
deren in leen uitgegeven, waaraan leen- en laathoven waren verbon
den. Het rentmeesterschap had hij verpacht en voorts behoorde hem 
als heer van Turnhout het schrijfambacht. Merkwaardig is dat prins 
Willem V, de heer van Baarle-Nassau, in 1764 leenman was van 
Brabant voor een molen, die onder Baarle-Hertog was gelegen. 

Op het Baarlese territoir 'bestonden niet minder dan zes gerechten: 
twee schepenbanken en vier leen- en laathoven. De aard, inrichting 
en competentie dier in het algemeen niet zeer belangrijke instellin
gen wijkt weinig of niet af van andere in het hertogdom Brabant. 
Het feit dat zij in een enclavegebied lagen, heeft niet geleid tot een 
afwijkende organisatie. Een analoge combinatie van gerechten deed 
zich b.v. in het nabije Zundert en in het Loonse dorp Lummen 
voor. 

De oorsprong der schepenbanken gaat in sommige streken terug 
tot de tijd van Karel de Grote. In het land van Breda echter treft 
men pas in het midden der dertiende eeuw schepenen aan: te Breda 
in 1252, te Etten in 1278 en te Roosendaal in 1292. 

De schepenbank van Baarle-Hertog is vermoedelijk niet uit een 
laatbank voortgekomen. Haar bestaan wordt eerst in 1444 (c.q. 1478) 
gesignaleerd. Vóór die tijd zal de reeds in 1259 vermelde schepen
bank van Turnhout hier gezag hebben uitgeoefend. Mogelijk heeft 
de al in 1149 genoemde curtis met laten van Merksplas te Baarle-
Hertog jurisdictie bezeten. 

Het rechtsgebied der schepenbank van Baarle-Hertog viel samen 
met dat der huidige gemeente, vermeerderd met het gehucht Heerle 
onder Meerle. De secretaris der schepenbank was soms tevens grif
fier der leen- en laathoven. 
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De schepenbank van Baarle-Nassau is vermoedelijk in of kort na 

1328 opgericht. Dit dorp had nauwe relaties met de dorpen Alphen, 

Gilze en Ginneken. Het rechtsgebied strekte zich uit over de tegen

woordige gemeente, een klein deel van het thans Belgische Zonder

eigen benevens over cdle wegen, onverschillig of zij door Hertogs of 

Nassaus gebied liepen. 

De bevoegdheid van beide banken omvatte: 

1) de contentieuse rechtspraak in burgerlijke zaken; 

2) de vrijwillige rechtspraak (certificatie van rechtsacten); 

3) de criminele rechtspraak. 

Deze laatste was echter beperkt tot boetstraffelijke zaken. Ten aan

zien van het tweede punt zij nog opgemerkt, dat een deel der zaken 

niet in het volle genecht, maar in raadkamer werd behandeld. 

Tot de eerste drie leen- en hathoven behoorden in beginsel alleen 

gronden onder Baarle-Hertog. Merkwaardig genoeg bleken nu en 

dan ook goederen onder Nassau ertoe te behoren. Dit drietal rele

veerde onmiddellijk van het leenhof van Brabant te Brussel. Het 

Colsterleen, waarvan de kern lag in het gehucht Oordeel, behoorde 

aanvankelijk aan de geslachten Вас en Van Wijfliet. De eerste laten 

worden in 1444 vermeld. De hiertoe behorende cijnzen bestonden 

uit kapuinen, schellingen en penningen. Ook in Heerle onder 

Meerle werden cijnzen geheven. 

Het leen van den Houte was het omvangrijkst. Er behoorden geen 

gronden toe, maar alleen cijnzen uit gronden; deze cijnzen moesten 

voldaan worden in geld, koren of hoenderen. In 1682 werd het leen 

door de dorpssecretaris van Baarle-Hertog Hendrick van Ghilse aan

gekocht. Uit die periode bleef een protocol van bezettingen (pand-

beslag) bewaard. 

Het gave en grote complex der Hoeve van Ginhoven omvatte 

geheel Zondereigen, een nederzetting die vermoedelijk reeds in 1251 

bestond. Sommige tot deze hoeve behorende cijnzen gingen ook uit 

gronden onder Baarle-Hertog. De hoeve van Ginhoven kwam in 

1440 aan de abdij van Tongerlo met de „heerlijkheid van erven en 

onterven". In 1779 werd hier de Blijde Inoomste toegepast bij de 
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benoeming van een secretaris der laatbank. Er waren meermalen 
geschillen met de schepenbank van Baarle-Hertog over de vernade
ring van cijnsgoederen en over het weigeren der overzetting van ten 
overstaan van meier en laten getransporteerde goederen op het bede-
boek van Baarle-Hertog. 

De Oude Hof van Thorn is vermoedelijk identiek met de curtís 
met mansionarii, die in 1243 wordt vermeld en deze is vermoedelijk 
dezelfde als de onder Nassau gelegen Hof van Loveren. Zover be
kend was deze hof van niemand leenroerig. Bij de hof moet de 
coûter behoord hebben, een complex in het centrum van Baarle, 
waaraan mogelijk de De Katerstraat nog herinnert. De hof was alleen 
hof- en cijnsgereoht; zijn jurisdictie strekte zich uit over de abdij
goederen te Alphen, Chaam, Coirle, Merkspias en Weelde. Jaarlijks 
werden twee hofgenechten op Loveren gehouden, het ene op dins
dag na Beloken Pasen, het andere daags na St. Denisdag. De hof 
had een bekwame secretaris nodig wegens juridische geschillen met 
de Nassause bank. Van de vonnissen van de hof was appel mogelijk 
op de hoofdbank te Breda. 

Buiten de bedde Baarle's was de Laatbank van Wesemaal gelegen, 
die behoorde aan de graaf van Hoogstraten; deze bezat rechten on
der het Baarlese Castelree. 

Ten aanzien van het Procesrecht valt te vermelden, dat van de 
vonnissen der beide schepenbanken appel bestond, nl. van de Nas
sause bank op de hoofdbank te Breda en van de Hertogse bank op 
de hoofdbank van Zandhoven. Boetstraffelijke en civiele zaken be
handelden de plaatselijke schepenen. Lijfstraffelijke zaken plachten 
door de banken van Breda of Turnhout berecht te worden. Van 
criminele vonnissen was geen beroep mogelijk. 

Omtrent het materiele Strafrecht vonden we, dat in Baarle-Hertog 
straffen waren gesteld op het aanvaarden van goed, dat iemand niet 
toebehoort; op het afgraven van een weg; het trekken van een „pas-
meesse"; het bijten van een kind door een hond; mishandeling; dief
stal en slaan met een stok. Voor al deze overtredingen of delicten 
werd boete betaald aan de schout van Turnhout. 
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С. R e c h t s h i s t o r i s c h e bevindingen op het gebied van het 

BURGERLIJK RECHT. 

In Baarle-Nassau werd het materieel en formeel •privaatrecht se

dert de tijd der geschreven bronnen beheerst door de Costumen van 

Breda en de plakkaten en reglementen van de heer van Breda en 

diens domeinraad. In Baarle-Hertog waren de Costumen van de 

bank van Zandhoven van kracht en de plakkaten en ordonnantiën 
van de hertog van Brabant. Het oude recht bleef in Nassau vigeren 
tot 1811 ; in Hertog kwam er kort na de inlijving bij Frankrijk een 
einde aan, ml. in 1796. 

Personenrecht. De hertog bezat hier reeds in de twaalfde eeuw of 
vroeger ministerialen en voogdttnannen, lieden dus wier persoonlijke 
vrijheid beperkt was. Tot de curtis der abdij van Thorn te Baarle 
behoorden reeds in 1243 mansionarii. Tal van in de 14e eeuw en 
later gesignaleerde cijnzen zijn vroeger door horigen opgebracht. 
Daarop kan mede de aard der cijnsprestatie wijzen: hoenderen, koren 
of handschoenen. Iedere inwoner was na de 14e eeuw benoembaar 
tot schepen, mits hij Brabander was, welke regel steunde op art. 4 
der Blijde Incomste. Na de vrede van Munster werd dit artikel voor 
het leenhof van Ginhoven aldus geïnterpreteerd dat de secretaris 
daarvan een Brabander moest zijn uit Spaans (later Oostenrijks) 
Brabant. 

De inwoners van Hertog en Nassau genoten sedert 1754 weder
kerig vrijdom van impositiën voor eet- en drinkwaren. In beide dor
pen bestond na 1648 vrijheid van godsdienstuitoefening. Vestiging 
in de twee gemeenten kon alleen geschieden met een horghrief. Op 
het beheer van wezengoederen oefenden de schepenbanken toezicht 
uit. 

Eigendom en bezit. Vele eigendommen lagen onder diverse juris
dicties. Het transport ervan moest veelal voor verschillende gerech
ten geschieden. Een voorbeeld vindt men bij de Herberg De Zwaan 
op Loveren, die deels op Nassaus, deels op Hertogs territoir lag. De 
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gronden m beide heerlijkheden werden op het eind der 17e eeuw 
geregistreerd in meetboeken. 

Het eigendomsrecht op de gronden onder Hertog, gelegen langs 
de heerwegen, was beperkt omdat zij niet vrij konden uitwegen. Alle 
heerwegen behoorden immers aan de heer van Breda. De schout 
van Nassau preste een inwoonster van Hertog in 1769 om de deu
ren van haar koestal naar binnen open te laten gaan, daar de deuren 
anders de jurisdictie van Nassau zouden aantasten. 

Naar verhouding was er in Baarle zeer weinig onbezwaard pri
vaat-eigendom. Veel was in handen van de abdij van Thorn (o.a. 
het Kerkelant). Tal van percelen waren ofwel leengoed ofwel cijns
goed. Overal waren gronden bezwaard met tienden, deels met novale 
tienden. In Zondereigen waren alle gronden leenroerig of cijns-
plichtig onder Tongerlo. 

Wijzen van eigendomsverkrijging. Overdracht of bezwaring van 
vast goed moest plaats hebben ten overstaan van schout en schepe
nen van een der beide banken of ten overstaan van meier en laten 
indien de grond onder een leen- of laathof ressorteerde. Voor losse 
leengoederen of leenpachten of voor de leen- of laathoven als zo
danig moest leenverhef geschieden in het leenhof van Brabant te 
Brussel of in het leenhof van Breda. 

Huur en pacht. Hiervoor golden in het algemeen dezelfde voor
schriften als in het gehele land van Breda of het ressort der bank 
van Zandhoven. In een contract van de hoeve van Loveren (1358) 
wordt de pachter persoonlijk aan de abdij van Thorn gebonden. Hij 
beloofde haar „hout ende getruwe" te zijn. Bij deze hoeve liepen 
pacht- en leenrecht soms dooreen. Het pachtrecht vererfde ook meer
malen in aanverwante families. Het pachtrecht van de Hof van 
Loveren is in de 17e eeuw eigendomsrecht geworden. 

Cijnzen. Onder de grondcijnzen welke aan de abdij van Thorn 
verschuldigd waren, zijn te onderscheiden die, welke betaald werden 
daags na St. Denysdag en de zgn. coutercijnzen. Deze laatste werden 
reeds in 1333 vermeld als den pennino cijns van den coûter. Er is 
nauwelijks plaats voor de onderstelling dat deze cijnzen alleen gehe-
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ven werden voor grondgebruik in de „coûter", de kern van de mansus 

indominicatus. De cijnsplichtige gronden van Thorn lagen zowel 

onder Hertog als onder Nassau. Zij vormden geen aaneengesloten 

gebied. 

Tiendrecht. De abdij van Thorn of haar rechtsvoorgangster heeft 

alhier de kerk gesticht. Op die tited bezat zij te Baarle ihet tiend-

recht. Aan de abdis behoorden 13, aan het kapittel 12 tiendklampen. 

Na 1648 dreigde inbeslagneming der tienden. Ondanks de inlijving 

bij Frankrijk is in Baarle-Hertog de tiendheffing nog enige tijd ge

handhaafd. 

Poot- of ylantrecht. Dit behoorde aan de heer van Breda. In 1753 

werd bepaald, dat het dorpsbestuur van Hertog hem bij verkoop van 

de bomen in de Kapelstraat van elke boom de 10e penning moest 

afstaan. 

Recht van herberg. Thorn bezat dit in de Hof van Loveren min

stens vanaf 1358. Het recht is in 1741 afgekocht. 

Patronaatsrecht. Ook dit behoorde aan de abdij van Thorn toe. 

Abdis Hildegondis stond het in 1261 af aan het kapittel. 

Jachtrecht. Dit behoorde aan de hertog resp. aan de heer van 

Breda. Ook in geheel Zondereigen bezat de hertog het jachtrecht, 

terwijl daar alle gronden onder de grondheerlijkheid van de abdij 

van Tongerlo behoorden. 

Marken. Bestonden in Baarle niet. Wel waren er rechten van de 

collectiviteit van beide dorpen op de vroente onder Nassau. De 

dorpen moesten hiervoor jaarbede betalen aan de heer van Breda. 

Deze jaarbede was aanvankelijk alleen door dienstlieden verschul

digd. 

Burgerlijk procesrecht. Hierover werd bij het publiekrecht reeds 

iets medegedeeld. Beslagprocedures, „bezettingen" betreffende per

celen ressorterende onder leen- of laathoven hadden voor meder en 

laten van deze hoven plaats. 
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RESUME* 

Les enclaves belges aux Pays-Bas. 
Quelques remarques sur l'histoire du droit de Baarh-Duc 

et de Baarle-Nassau. 

L'introduction contient une définition de la notion d'enclave et 
une enumeration de quelques enclaves qui existaient jadis en 
Europe, plus particulièrement aux Pays-Bas et dans le Brabant 
septentrional. La naissance des enclaves résulte de la conception 
selon laquelle le partage de l'autorité doit aller de pair avec celui du 
territoire. 

Une enclave est une partie d'un état entourée d'un territoire 
appartenant à un autre état. En voici quelques exemples: Monaco 
fut jadis une enclave du Piémont; San Marino, d'aibond une 
enclave en Italie, devint plus tard un protectorat de ce pays; 
Avignon en France et Anhalt en Prusse. Une enclave curieuse et 
toujours existante est Llivia, située dans les Pyrénées à 12 ¡km 
au nord de Puigcerda: espagnole, elle est encerclée par des terri
toires français. Au sein des Pays-Bas on dénombre les exemples 
suivants: la ville et franchise de Malines, une enclave de la princi
pauté de Liège dans le duché de Brabant au XlIIe siècle; Beauve-
chain entre Neerysche et Tirlemont, Breust près de Maastricht (fu
sionnée avec Eysden), le comté de Megen et Luyksgestel, ces deux 
dernières étant situées dans le Brabant septentrionaJ. En 1807, Luyks
gestel fut échangé contre Lommel qui passa ainsi aux Pays-Bas 
méridionaux. Dans le pays de Breda on rencontre les enclaves de 
Borgvliet, de Bürgst et de Wernhout (sous Half-Brecht). 

Le chapitre premier traite du village de Baarle et des enclaves qui 
y sont situées. Le nom Baarle se compose de Baar- chauve et lo-
bruyère ou bois. Lo peut également être une forme celtique appar-

*) Traduction de J. Baerten, archiviste-paléographe aux A.G.R. et assistant à 
l'Université (Bruxelles). 
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tenant à la catégorie des toponymes ayant un rapport avec l'eau. On 
retrouve le même toponyme comme hameau de Tronchiennes et, 
sous une forme légèrement différente, à Barleux (dans le départe
ment de la Somme) et Baarlo dans la commune de Maasbree. 

On estime la population du village de Baarle-Nassau, en 1437, à 
1385 unités. En 1965 il y a 4711 habitants. Pour Baarle-Duc ces 
chiffres sont respectivement de 375 et 2154. Baarle-Nassau, dont la 
superficie est de 7570 ha, est dix fois plus grand que Baarle-Duc. 
Les principaux noyaux de population sont: Singel, Loveren, Nijho-
ven et Tommel. A Singel se trouve l'église Saint-Remy; à Nijhoven 
la très ancienne chapelle du Saint-Sauveur; à Loveren une curtis de 
l'abbaye de Thom et à Tommel le centre du fief de 's Wilde. En 
outre, on trouve ici le hameau très étendu de Castelree (Nassau), 
mentionné dès 1333 et les paroisses Ulicoten (Nassau) et Zonder
eigen (Duc). Dans la plupart des cas les hameaux de Baarle s'éten
dent aussi bien sur le territoire ducal que sur celui de Nassau. 

La commune Baarle-Duc est composée d'environ 25 enclaves qui 
sont totalement entourées par le territoire de Baarle-Nassau. Le ha
meau Zondereigen fait également partie de la première des deux 
communes: il est situé au sud de la frontière qui sépare les deux 
états et touche de ce fait la commune belge de Merksplas. A l'inté-
reur des enclaves belges se rencontrent quelquefois encore des par
celles néerlandaises. 

La situation actuelle des enclaves est le résultat d'un processus 
séculaire de fusions et de divisions successives. 

Jadis on n'a pas mis de bornes près des enclaves. A Baarle, seul 
un grand tilleul, près du cimetière, en faisait office. On peut recon
stituer la configuration ancienne de cette région par les cartes de 
1668 (conservée partiellement), de 1770 (FerTaris) et de vers 1789 
(De Brou/Van der Borch). 

Origines. Le village de Baarle se trouvaiit, au Xe siècle, dans le 
pagus de la Toxandrie qui fut démembré, au début du siècle suivant, 
en grande partie au profit du marquisat d'Anvers. En 1010, celui-ci 
fut confié à Godefroid de Verdun, duc de Basse-Lotharingie, mais, 
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un siècle plus tard, après être passé aux comtes de Louvain, il faisait 
partie intégrante du duché de Brabant. 

A la fin du Xlle siècle, le duc de Brabant semble avoir disposé à 
Baarle de ministeriales et d'hommes d'avouerie. Il en était de même 
à Zundert, Princenhage, Roosendaal et Borgvliet. Arnoul de Gagel-
donk, un important mmisterialis ducal de Princenhage, est mention
né en 1212. 

A part le duc, l'abbaye de Thom avait encore d'importants droits 
à Baarle. Un acte de 992 qui, tout en étant faux, contient des faits 
historiques dignes de foi, nous apprend que la vitta Baerle cum altari 
in honore S. Confessoris Remigii fut donnée à cette abbaye fondée 
par le comte Ansfrid le Jeune. La fille de ce dernier, Benedicta, en 
fut la première abbesse. Dès 1243, Thom paraît être en possession 
d'une curtís et d'un cens capital à Baarle. D'après un acte de 1261, 
le droit de patronage lui appartenait également. 

A l'origine, le duc de Brabant était l'avoué de l'abbaye pour les 
biens que celle-ci avait à Baarle. Il est possible que la première cause 
du morcellement des terres à Baarle réside dans cet état des choses. 
Car le duc peut avoir abusé die sa position d'avoué en cédant à 
d'autres des terres en fief ou à cens. Il a pu se produire ici le même 
phénomène que celui signalé, pour le comté de Namur, par M. 
Génicot. Il est certain que les droits que Thom détenait à Baarle 
sont plus anciens que ceux du duc. A moins que le premier avoué 
(le comte de Toxandrie?) et l'abbaye de Thom n' auraient reçu cha
cun de l'empereur une partie du domaine de Baarle. 

A la fin du Xlle siècle, la souveraineté sur Baarle fut démem
brée. Le duc de Brabant céda alors la 'haute justice sur la partie de 
Baarle qui n'était pas confiée à des ministeriales, en fief au seigneur 
de Breda, Godefroid de Schoten. Deux actes de vers 1198 ont trait 
à cette cession. La premier acte nous apprend que Godefroid de 
Schoten céda au duc le château de Breda avec son alleu de Princen
hage et les reprit de lui en fief. Ce fief comprend, en outre, les 
hommes d'avouerie ducaux à l'exclusion des hommes dans les jus
tices appelées arena. Pour finir, Godefroid fit 'hommage au duc. 
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Dans l'autre acte le duc reconnut le transfert de l'alleu de Gode-
froid et le céda en fief à ce dernier. Mais il y comprit les tourbières 
jusqu'à la rivière appelée Striene et le droit de conduit à Breda. Il 
en exclut toutefois ses ministeriales, les fiefs de ceux-ci et ceux de 
ses vassaux. 

L'on considère à juste titre que la formation du pays de Breda est 
contenue dans ces deux actes. Le duc investit Godefroid de Schoten 
du pays de Breda entier. Ne faisaient exception que les fiefs des 
ministeriales ducaux; or, certains se trouvaient à Baarle. Ce village 
sortit donc morcelé de cet accord: une partie continuait d'appartenir 
au duc (Baarle-Duc), tandis que l'autre revenait, avec le pays de 
Breda, aux seigneurs de Breda (Baarle-Breda, plus tard Baarle-
Nassau). 

Pareilles inféodations d'alleu repris en fief du duc se rencontrent 
assez bien à cette époque, par exemple: Herpen près de Ravenstein 
et le château de Colmont dans le comté de Looz. 

Baarle-Duc avait, depuis longtemps, des liens administratifs avec 
la partie méridionale du duché. A l'origine, ce village faisait partie 
de la mairie de Herentals, mais, depuis le milieu du XlVe siècle, il 
doit avoir dépendu du pays de Turnhout. Les échevins de Turnhout 
y exerçaient la justice et l'écoutète de Turnhout y levait des amen
des. Lors des pourparlers de la Paix de Munster, ce territoire fut 
attribué à Frédéric Henri, prince d'Orange, et après la mort rapide 
de ce dernier, à sa veuve, Amélie de Solms. On n'a pas pensé alors 
de détacher Baarle-Duc de Turnhout, de façon à rompre les liens 
avec le sud. A cause de cette négligence on a rendu possible l'appar
tenance de Baarle-Duc à la Belgique et la survivance d'enclaves 
belges dans les Pays-Bas. 

Après le Traité de Munster, la différence de souveraineté s'accen
tua encore à Baarle; le territoire, au lieu de relever de deux parties 
différentes d'un même duché, ressortissait désormais à deux états. 
Il n'a pas fallu attendre longtemps pour y voir naître des conflits au 
sujet du maintien de la religion catholique; à grand-peine put-on 
démontrer que l'église de Baarle se trouvait sur le territoire de 
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Baarle-Duc et échappait donc aux placards de la République. C'est 
surtout le curé, Gerard de Herdegom, qui réussit à préserver Baarle-
Duc de l'annexion par Baarle-Nassau. 

Au lendemain de la fondation du Royaume des Pays-Bas, Baarle-
Duc et Baarle-Nassau furent respectivement attribués à la province 
d'Anvers et à celle du Brabant septentrional. Chaque commune 
demeurait totalement indépendante. En 1843, lors de la fixation de 
la frontière de la Belgique, cette situation fut maintenue. 

Pourtant, depuis 1789, des tentatives furent régulièrement faites 
dans le but de faire disparaître les enclaves. En vertu de l'article 13 
du Traité de Fontainebleau une commission fut nommée pour rec
tifier les frontières dans cette région. L'on proposa d'échanger Baarlc 
Duc contre les villages néerlandais de Castelree et Ulicoten, mais 
cette proposition se heurta à une vive résistance. Les habitants de 
Baarle-Duc invoquèrent la Joyeuse Entrée. L'annexion des Pays-Bas 
autrichiens à la France empêcha la réalisation de ce plan. Entre les 
années 1818 et 1830 les administrations provinciales d'Anvers et du 
Brabant septentrional négocièrent au sujet de l'échange territorial: 
Baarle-Duc aurait été au Brabant septentrional alors que la commune 
de Putte aurait quitté cette dernière province pour rejoindre celle 
d'Anvers. Ce plan, achevé en 1830, ne put jamais être réalisé à 
cause de la révolution belge qui suivit peu de temps après. Des ten
tatives ultérieures qui furent faites, en 1875, en 1892 et en 1909, 
pour éliminer de la carte ces enclaves, n'aboutirent à aucun résultat. 

Dans le chapitre II sont étudiées les institutions judiciaires. A 
Baarle existaient deux échevinages et quatre cours féodales et cen
sales. L'échevinage de Baarle-Nassau est vraisemblablement le plus 
ancien (1328). Les échevins de Baarle-Duc ne sont mentionnés pour 
la première fois qu'en 1444. La tâche des cours scabinales consiste 
dans le maintien de l'ordre judiciaire, la justice en matière dvile et 
pénale ainsi que la certification des actes de justice. Les affaires 
criminelles étaient traitées à Breda et à Turnhout. Pour l'appel en 
matière civile il fallait se rendre aux bancs supérieurs de Breda et de 
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Zandhoven. Les cours féodales et censales sont: le Colsterleen, dont 
les 'biens étaient vraisemblablememt situés dans le 'hameau Oordeel; 
le fief „van ten Houte"; la Ferme de Ginhoven à Zondereigen et la 
vieille curtís de Thom. Dans ces cours devaient être versés, outre 
les cens en argent, les cens en nature, c'est-à-dire les chapons, les 
grains et les gants. La ferme de Ginhoven dépendait, depuis 1440, 
de l'abbaye de Tangerlo. La Vieille Ferme de Thom avait la juri
diction sur les biens abbatiaux à Alphen, Chaam, Coirle, Merkspias 
et Weelde. 

Le chapitre III s'occupe des droits et des biens du duc de Brabant, 
du seigneur de Breda et de l'abbaye de Thom à Baarie. Le duc et 
le seigneur de Breda avaient un certain nombre de droits en com
mun: l'autorité, les ministeriales, le droit de nommer les échevins, la 
levée de l'impôt, le droit de toucher les amendes et de disposer des 
biens saisis, le ban des moulins et la publication de placards et de 
chartes de franchise. Le seigneur de Breda avait, en outre, le droit 
de percevoir les péages, le droit sur les chemins publics et les terres 
incultes, sur l'aide annuelle, sur les corvées, sur le „dijkbrood" et le 
revenu de l'avouerie. 

Les fiefs du duc à Baarie sont décrits d'une façon détaillée dans 
le Spechtboek, le Latijns boek et les registres et dénombrements 
postérieurs qui forment les archives de la cour féodale de Brabant. Il 
est significatif que le Prince Guillaume V, seigneur de Baarle-Nas-
sau, était, en 1764, vassal du duc pour le moulin situé sous Baarle-
Duc. Les fiefs et les biens censaux ducaux situés à Baarie ressortis-
saient presque tous des cours féodales et censales de cet endroit. 

Parmi les principaux droits du seigneur de Breda l'on compte le 
droit susdit sur les chemins publics, les péages et les terres incultes. 
Tous les chemins publics traversant Baarie tombaient sous la juri
diction de Nassau, même lorsqu'ils traversaient le territoire de Baarle-
Duc. Le péage était payé à Ziegeraak près du pont de Baarie. Pour 
l'usage des terres incultes les habitants de Nassau payaient au seig
neur une aide annuelle; depuis 1478 Baarle-Duc en a reçu égale
ment l'usage. 
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L'abbaye de Thom possédait, déjà au haut moyen âge, des cours 
à Hulten, Gike et Baarle. Ses biens n'étaient pas exempts de la 
seigneurie territoriale. Les droits de Thom étaient seulement de 
nature foncière. La curtís de Baarle fut affermée, en 1358, à Pierre 
Sleypstoc; dans le contrat on trouve pêle-mêle le droit féodal et le 
fermage. Sur la cour de Loveren l'abbaye avait le droit d'auberge; 
celui-ci fut racheté en 1741. Les dîmes revenaient à l'abbave en tant 
que successeur du fondateur; elles étaient distribuées entre l'abbesse 
et le chapitre. L'abbaye avait aussi à Baarle quelques biens féodaux 
et censaux. Un cens important est celui qu'on appelle coutercijns, 
qui pourrait avoir été perçu, à l'origine, sur la première partie du 
mansus inâoyninicatus. Des sources tardives montrent que ces cens 
provenaient aussi de terres assez éloignées du centre du village. 
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BIJLAGE I 

1697 juni 10 — Schout en schepenen van Baarle-Nassau verklaren, 
dat alle herenstraten van geheel Baarle behoren onder Baarle-Nassau 
alleen, met uitzondering van een straat nabij het kerkhof. 

Wij scheutet ende schepenen van Baarle-Nassau Baronnie van Breda, verdaaren 
ten versoecke van Aert Medegaals woonende tot Hüverenbeecq, op den eede bij 
ons ampts-halven gedaan, dat alle de 's beeren straaten van geheel Baarle sijn 
ende behooren onder ende aen Baarle-Nassau alleen, als alleen de straat van den 
boom staende voor de huysinge gecomen van wijlen juffrouw Catharina Vereist 
nu toecomende aen Sr. Huybert van Asten ende bewoont werdende bij de we
duwe van wijlen Sr. Francois van Ghils, tot aen het kerckhoff toe, is ende ge
houden weit voor Baarle-Hertogh alleen ende dat wij mede wel weten dat den 
wegh alwaer des requirants karre niet langh geleden door den bregardier Smits 
ende bijhebbende rescherseurs aengeslaagen is, loopende lants den ackermoolen 
westwaart, is een 's beeren baane ofte straat onder Baarle-Nassau, allegerende voor 
redenen van weiwetenschap dat denselven wegh gerepareert off opgemaeckt moe
tende werden, als andere 's heere straate des van nooden hebbende, gedaan is bij 
de gelijcke ingesetenen alhier ten beveele van den heere schoutet van Baarle-
Nassau in dier rijt ende seght den heere Pieter van Bemage schouteth alhier, 
specialijck voor redenen van wetenschap dat ten tijde dat den stadthouder van den 
heere schoutet van Baarle-Hertogh Jesper Berbiers in appréhende hadt genomen 
eenen Gomelis Vingerhoets, eenige jaeren gelegen ingeseten van Baarle-Hertogh 
voors. hij stadthouder hem heere Bemaige heeft versoght Aert Leeninge om den
selven over de voors. ende alle andere straeten te mogen verbrengen ende den 
schepen Cornells Jan Geerits vcrclaert dat hij nu over de vijffentwintich jaeren 
den voors. wegh westwaert neffens den voors. ackermolen met sijne karre ende 
opgelaaden coopmanschappen over de vijffentwintich jaeren gebruyckt, gepasseert 
ende gerepasseert heeft sonder daer in oyt verhindert ofte door imant in 't alder-
minste belet te sijn geweest ofte oyt gehoort te hebben dat iemant anders, den
selven wegh gebruyckende daer in verhindert ofte verachten is, eyndende etc. 
ende des t'oirconde etc. Actum desen thienden juny XVIc sevenentnegentich. 

(w.g.) Johan van Asten 
Cor. Jan Gillis 

Rijksachief 's-Hertogenbosch 
R Baarle-Nassau 135. 
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BIJLAGE II 

1697 augustus 22 — Twee schepenen van Baarh-Nassau verklaren, 
dat een inwoner van Baarle-Hertog ten overstaan van hen heeft be
vestigd dat zijn vader vroeger had verklaard, dat Baarle-Hertog geen 
herenstraten of heirbanen bezat. 

Wij Willem van Ghilse ende Mattheeus de Vries schepenen van Baerle-Nassau, 
doen condt eenen iegelijck ende certificeren bij desen voor de gerechte waerheyt 
dat op den dagh der date ondergeschreven voor ons gecompareert is in eijgen 
persoone Geeraert Anssems, woonende onder Baerle-Hertogh, rechtelijck door den 
bediender des vostersampts gearresteert sijnde omme getuygenisse der waerheyt te 
geven, heeft ten versoecke van d'heer Pieter van Bemaige schouteth van Alphen, 
Baerle ende Chaem, op sijnen eede die hij alnu behoorlijck heeft gedaen, voor 
waerachtich verdaert ende bevestícht alsdat hij deponent seer wel weet ende noch 
in versehe memorie heeft dat hij wijlen sijnen vader Peeter Anssems, wel omtrent 
de veertich jaeren geweest schepen ende president onder Baerle-Hertogh voors. 
(bij occasie dat den ontfanger van des Conincx van Spangiens licenten alhier, 
Francis van Griensven een voerman een kar (vlas op hebbende) hadt aengeslae-
ghen) wel thienmael heeft hooren seggen, hij (denoterende daeimede denselven 
ontfanger Griensven) heeft gelijck dat hij die kar op eenen ackerwegh heeft aen-
geslaeghen maer dat die kar op 's beeren straet off heirbaen had aengeslaeghen 
dan soude hij ongelijck hebben, want Baerle-Hertogh heeft geene heere straeten 
ofte heirbaenen, eyndende daer mede sijne verdaeringe ende des t'oorconden etc. 
Actum desen tweeentwintichsten Augusty XVIc sevenennegentich. 

(w.g.) Wilh. van Ghilse 
1697 

Rijksarchief 's-Hertogenbosch, 
R Baarh-Nassau 135. 
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BIJLAGE Ш 

Uittreksel uit het Leenboek van de heer van Breda betreffende 

Baarle-Nassau. 

Leenboek van Alphen, Boarie en Chaam, vernieuwd in 1732. 

N.B. Tenzij anders vermeld zijn alle folio's recto. 

ARAG, Nass. Dom. archief, Inv. Hingman no. 1159. 

Eerste deel 

fol. 16 en 17 den Vyerden acker te Baarle Bosschove. 

18 uit deze akker een erfleenpacht. 
19 den groten mortel te Bosschove. 

20 den Asacker te Boschove (hieruit een erileenpacht, fol. 21). 
22 by Bosschove in d'acher. 

23 l'/i bunder te Bosschove (hieruit een erfleenpacht). 
25 „in de Hoogbraakse hijninge" (met erfleenpacht). 
27 dito (met erfleenpacht). 

29 dito (hieruit o.a. een erfleenpacht van 5 lopen rogge aan de 
H. Geest te Breda). 

32 dito (met 10 veertel rogge erfleenpacht). 
43, 44 in de Hoogbraakse hijninge. 

45 e.v. 
48 in de Hoogbrake. 

50 in de Hoogbraake by t' perskerkhoff. 

53 den Blecke dries in de Hoogbraak. 

56 den Gaarshof in de Hoogbraak en in de Groóte hijninge hier 
tegenover. 

57 „tot Baarle op de Leeuwerks braak". 
58, 59 e.v. in de Hoogbroefe. 
63 1 bunder beemd geleegen bij Zigrake. 
64, 65 „te Zigrake onder de brugge agter d'Elshoud". 
66, 67 den saligen beemt onder Baarle aan den Vloed nevens de Merke. 
68 tot Castelré Schooien. 
74, 76, 78 te Baarle aan den Hoogdonq. 

79 2 lopensaat tot Baarle by Mijn Ge.He. mole. 

Tweede deel 

fol. 1 2 delen van „den Eusel ter Ryt". 

heiveld en beemd aan de Warbeèk. 

4 huis by Love in de Heerestrate. 
5 den Koolhoff en de Zantkuyl bij Love. 
6 huis te Bedaff. 
8 den goedbocht te Bedaff, met armexen. 
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11 de oude bogt te Bedaff. 
16 den langen acker te Bedaff. 

den voortsten acker te Bedaff. 
den misyelacker te Bedaff. 

18 den moortacker te Bedaff. 
de naaste hìjninge te Bedaff. 

19 den goodacker. 
20 I /2 bunder te Bedaff. 
21 „St Salvators capelle te Baarle houd te leene З^ lope rogge, 

erffleenpags, veronderpand op 2 % bunder". 

22 aan de Ryt te Bedaff, nevens de waterloop. 

23 den Bergacker te Bedaf. 
den Hoekacker te Bedaf 

24 % bunder land te Bedaff onder Baarle. 

27, 32 17 ( + 2) bunder heiveld gen. de Wittehage. 

cfr fol. 33, 34, 35, 36. 
38 land „voor de Hese" te Baarle. 

41 2 bunder beemd te Heesboom onder Baarle. 
42 beemd gen. drijentop in Honshese onder Baarle. 
43 heiveld en bos te Baarle „aan de Hese" gent „de Huijshese". 

47 „te Baarle aan den Moolewiel" (bij de Weerdonk). 
49 aan de Weerdonk. 

50 „nevens den langen Voord in den gulden bodem". 

53 weide te Oordeel onder Baarle. 
54 zaailand te Oordeel onder Baarle. 
65 2 bunder te Oordeel „geheten den Lokhaan". 

68 „d'oude hoffstad" te Oordeel onder Baarle. 
71 weide geheten „den Brabander" te Ulicoten. 
72 land en heide op „de Strunk" te Baarle. 
74 weide „den brand" te Strunk. 
78 huis met 3 lopensaat land „te Baarle in de Katerstraad". 

79 1 lopensaat te Baarle in d'acker bij de Caterstrate". 

80 den Evenacfeer te Baarle bij St. Salvatorkapel. 
82 den Kolk in d'acker bij St. Salvators. 
83 „den groten acker" aldaar. 
84 „den Zeelhoft". 

85 den Geer bij St. Salvator nevens den groenen wech. 

87 land „den Bogaart" achter St. Salvatorkapel. 
90 te Nijenhove onder Baarle bij St. Salvatorkapel. 

(en andere percelen bij St. Salvator). 
93 „bij St. Salvators kapelle, daar den Heerwegh off ackerwegh 

nevens loopt off aankomt." 
100 e.v. In de St. Salvatorsakker liggen heel veel leenpercelen. Ook in de 

omgeving. 
105 den Meeracker. 

106 te Baarle op d'oostzijde. 
107 7 lopen rog erfleenpacht. 
108 land in d'acker nevens den visacker. 
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109 beemden d'Elshoud (bij Baarlebrugge). 

112 GeusengooT (achter Eikelenbosch). 

den legen Aan (bij Baarlebmg) (eerst in 1614 in leen uitgegeven). 

BIJLAGE IV 

Uittreksel uit het Cijnsboek van de heer van Breda betreffende 

Baarle-Nassau. 1699.*) 

ARAG, Nass. Dom. archief, Inv. Hingman no. 1875. 

Cijnzen te Baarle-Nessaii: 

N.B. Worden veelal betaald in deniers lovens. 

fol. 2 „omtrent 80 voeten erffs aen de plaetse bij de kerckmueren 

wesende eenen uytvanck daer sijne (Hendrick Jan Rens) huysinge 
eensdeels op geseth is", deselve huysinge Oost ende voorts 
's Heeren strate, ingenomen a" 1549 wylen Hendrick Hendrick 
Snels, in an(tiqu)o folio 1 verso in ante qe folio 51 1 oort 
denier Lovens J duijt. 

3 2 bunder land in de Boschovensche аскет bij 't Cruijs neven de 
Heerbane.... „het gebuerstraatjen west". 

3v „Meester Thomas van der Vloedt, secretaris tot Baerl . . . . nogh 

van vier roeden ende een halff waeters, wesende een opene 
wateringe, verchynst in den jare 1554 by Anna de wed. ende 
kinderen van Dirck van den Broeck, onder conditie van die te 
moeten opbouwden ende behoorlyck ruymen ende reinigen ende 
alsoo onderhouwden om alle beesten, peerden ende anders daer-
inne te wateren ende diincken.... gelegen tot Baerle aen de 

flaetse, tersyden sijne huysinge genaemt de Lelie, genaemt deselve 
wateringe den pensepoel; de voors. sijne huysinge gelegen suijt 
ende west ende voorts aen 's Heeren strate.... 1 ort Lovens.. . . 
1 duijt". 

In margine: „De regenten van Baarle-Nassouw. Het dorpshuys 
tot Baarle." 

4 Wierchx ven „ten Reuth". 
4v „tot Boschoven". 
5 het Houtsven by Halle aen den Crommen Hoeck. 

5v een driesken in de Caterstraet. 

6 in de Caterstrate. 

6v achter Eikelenbosch in de Vloet. 

*) „Cijnsboeck waer mede den Heere van Breda jaerlijckx op den derden October 

is heffende sijnen beeren cijns van de ingesetene ende onderdaanen van Baerle 

Nassouw in den lande van Breda, vernieuwt door Mr. Josias Eckhart, rentmeester 

van de domijnen van Sijne Koninklijke Majestijt van Groot Brittagne over de Stadt 

en Baronnie van Breda int jaer onses Heeren, een duijsent ses hondert en negen

ennegen tigh". 
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7v beemd te Sondereygen. 
8 eenen uytvangh daer eene smisse op te staen plagh tot Baerle in 

de Caterstrate. 
8v een uitvang in de Caterstrate. 
9 't Zoestuck in de Baerlsche acker. 
9v 54 voet uitvanckx „tot Baerle aen de kercke voor aen syn huys 

ende erve aldaer genaemt 't Lindeken, west 's Heeren straete, Oost 
wylen Pr Jasper Cruysaerts.... daer na Mr. Daniël Buycx ten 
erffchijnse . . . . 1 ort denier Lovens . . . . J duyt". 

10 d'Embreghts heininge aen de Reuth. 
IOV land ter Hooghbraecke. 
11 dries op 't Leer by Oordeel. 
l l v den Oirtsacker in de nieuw mdens acker. 
12v in Langdonck ofte Hoogdonck. 
13 op Siegraeck aen den dyck tegens den Rijpcdt int broeck. 
13v tot Ginhoven by den Kempendonck. 
15 Gierlbosch tot Baerle in de Retsche acker. 
15v tot Eykenenbosch in de Marckegooren 
16v Tot Uylecoten voor de Heerlebosschen. 
17 land 't Chcxken te Nyhoven by Sinte Salvatoris. 
19 Mattheus Willem de Vries, van syne hoffstadt met den huyse 

daerop staende tot Baerle aen de strate aen 't kerkhoff aldaer. 
O en W 's Heren straat; Z. het kerkhof. . . . ten erfchyns een 
ouwden swarten ofte 1 st. l'/i ooit. 

20 Huysvennen. 
21 een bliek of ven by Ginhoven genaamd „cien gulden bodem". 
22 een moerven ofte bliek genaemt t' Inckven. 
22v tot Oordeel. 
25v aghter Oordeel, gent den Berghacker. 
28 een huis en er f . . . . „tot Oordeel met twee uytvangen daer voor 

aengelegen, den eenen daervan beplandt ende den anderen daer 
eenen olij molen op te staen plagh". 

30 Nijhoven. 
32v tot Oordeel voor 't Hoelven. 
39v tot Oordeel in d'acker genaemt den Caelenbergh. 

O. den Ackcrwegh. 
43 tot Oorde(e)l aen den dyck. 
44v tot Oordeel by 't Reeschot. 
45 beemden in de ïloodonck. 
46 tot Oordeel aen't Veeken. 
46v In ¿ie Boschovense ackers by 't Cruys. 
48 den Kerstenacker te Oordeel. 
49v heide en weide „aen't Reeschodt genaemt Hemelrijk" te Oordeel. 
51 heide en vroente „t' Ordel onder Alphen". 
54 de Veltbraecke. 
57 „in de huysvennen tusschen Alphen ende Baerle aghter Boschoven. 
58v tot Oordeel voor 't Hoelven. 
60 Nyhoven. 
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61 ν 3 bunder heide op de Deckt onder Baerle uitgegeven 21 oktober 

1660 — 30 stuivers. 

63 den Staelacker. 

63v beemden „in den beslooten Hoodonck". 

64 tusschen den Baelschen Boscoven ende de Huysvennen. 

66 heide „tot Castel onder Baerle." 

71 ν heide te Bedaff. 

73 heide te Castel, „waer in tevoren was goedtgemaekt 15 roeden, is 

gerekent voor groese, op conditie, dat een arm vrouw in een hutjen 

daer op schuylende hetselve voor haer leven sal mogen gebruyken". 

73v „Corps hoff tot Oordel". 

80 heide, ingenomen m 1519, genaamd „Leppers velt" te Oordeel. 

een djns van 5 denier lovens. 

90 beemden achter den Eykenbosch, genaamd „Schaluynen heemt". 

99v 2 bunder gen. t' Hylaer tot Eedaff. 

102 „41 roeden binnen vroenten, genaemt den ouwdcn Molenbergh, 

gelegen tot Baerle op het Oosteinde". In cijns uitgegeven bij 

octrooi van 13 jan. 1659 voor 7 stuiver. 

108v den Coolhoff tot Clein Bedaff. 

112 den Wouwer tot Bedaff. 

124v tot Castel in Schoodt. 

I27v „Op de Velthraek". 

129v „aen de Retfe". 

130 Уг bunder land „in de Coudseele, genaemt den Dtjkdriesch". 

132v „tot Nijhovcn m de Verltystraete aen de Velibraeke". 

134v % bunder beemd of weide „gelegen over de Stgraexsche brugge". 

139v „Stoopfeens acfeer, gelegen by Sinte Salvatore capelle". 

142v den ouwden hof f.... tot Nijhoven m Keisershoeck, 's heren 

vroente oost." 

143 У^ bunder dries genaamd de Rijt „tot Nijhoven neven de Coud

seele". 

157 „5 roeden waters, sijnde eenen cuyl voor visch op te selten tot 

Ni]hoven". 

159 „den Soe-acker tot Nyhoven in de Coudsele". 

160v ± 2 bunder land en dries „genaemt de Coudseele". 

173 „150 roeden vroenten aen den Tommei". 

179 „in d'acker van Smt Salvator, geheeten den Cruckacker". 

18Ir en ν l · ^ bunder „in den Ztttaert, geheeten Tfeonis acker". 

187v „in de Gierlestrate". 

192 aen de Reih aen de Smeel. 

194 „een buynder heide ende beemts, gelegen tot Sonderreigen aen 

't „Berschodt". 

196 „aen de Hooghdonck". 

198 „aen Gterlebosch aen den Retschen wegh". 

200v „Cdverhlock aen de Reth". 

20 lv „de Withoff aen de Reih". 

202v „op de Smeel" ( = achter de Tommei, cfr. 213). 

203 Yt bunder „in de Sitteracker Ъу Sint Salvatoris". 



207 „tot Tommeien een 't Veeken tot Turnhouwt waert". 

212 „tot Sondereigen aen den Hinnenbergh". 

213v „vroente, gelegen by Sondereigen by t' Cruys". 

216v „ter Tommeien aen 't Zant". 

219v 70 roeden dries bij de Ackermolen. 

220v den Mortel gelegen bij fer Tommeien. 

222v Ravels van aen de Tommei, in 's Heren vroente. 

225ν 541 roeden heide in het gehucht De Tommei werden in 1667 in 

cijns gegeven aan Adriaen Grinsven; De erfcijns was 23 stuivers 

6 denier artois. 

229v 2 bunder erf te Schaluinen. 

't Hoelven aen de Reih. 

235 Efitmans Wouwer te Schaluinen. 

236v Yi br dries tot Schaluynen op de Ryt in 't Nieuwfant. 

239 1 bunder beemd te Zondereigen op i e Ramen. 

240 tot Schaluynen op de Smele. 

244v 1^2 bunder beemd te Zondereigen in 't broeck. 

247 de Peertsveniten te Schaluynen. 

249v erf „De Hese aen den Heesboom". 

250 „omtrent de Siegeraejce brugge", (cfr 25 lv) 

253v Stoopen stede aen den Heesboom. 

257v by d'Elshout in den crommen hoeck". 

258 de Leemputten by Eüelenbosch. 
260v land aen den Heesboom. 
266 aen den heesboom by den steenhoven. 
270v In 1656 uitgegeven 2 bunder heide „aen den Eekeïhosch, by 

d'oude boerenschans." 
272v in den nieuwen crommen hoeck by Siegraecke. 
273v „in de Warrebeeken". 
275v een buynder beemden op Siegraecke, neven den dyck aldaar. 
279 Ponts heininge tusschen den Heesboom ende Strunckt. 
284 I bunder land, heide en weide „oen den Heesboom, genaemt het 

Oudt stedeken". 

284v d' nieuvelt gelegen aghter de Heesmolen aen 's Heeren vroente. 
289v beemden „in de Mackegoiren aen de Warrebeeken". 
293v by de Siegraekse brugge in d'Elshouwt. 
295 beemden by Ginhoven op den Vloet. 
298 beemden of heide „in Sonnendonck op Siegraecke achter de 

HoogJidoncfe". 
299v den Duvelsbeemt te Ginhoven. 
301v heide „over de Siegraekse brugge" (cfr 306). 
306v „op Siegeraecke aen den Mólenwid". 
307 tot Siegeraeke int broek neven den molenwiel. 
307v tot Sondereigen aen den mólenvloedt, genaemt d'weivelt. 
308v tot Gastel onder Baerle. 

311 het Koyeven tot Castel onder Baerle. 

313 (in 1666 uitgegeven) 1 bunder vroente te Ulicoten „aen den 
Hesenbergb". 
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INDEX VAN PERSOONS- EN PLAATSNAMEN1 

Samengesteld door G. J. Rehm, streekarchivaris te Oosterhout. 

Aartshertogen 49* 
Adriaenssen, Lendert Jan 118 
Affligent, ahdij van 33, 34 
Aken 146 
Alexander III, paus 30 
Alphen 20, 35, 58, 81, 86, 87, 128, 

132, 154, 181, 182, 191, 195, 196, 
199 

Alphen, — van 15 
Alphen, Winricus van 35 
Andorra, republiek 1, 2 
Anhalt, hertogdom 1, 186 
Ansfried, bisschop van Utrecht 24, 26, 

159, 177, 188 
Anssems, Geeraert 195 
— , Jan Peeter 119 
— , Peeter 195 
— , Peeter Cornelissen 119 
Anthonis, Willem 15 
Antwerpen 
— , kwartier 135 
— , markgraafschap 24, 25, 187 
— , provincie 61, 70-73, 178, 190 
— , stad 47, 51, 67, 98, 115, 176 
— , stad St. Michielsabdij 51, 90, 111* 
Arendonk 15, 49, 53, 54*, 89, 92, 105, 

147* 
Ascherholt 34 
Assendelft, schout van 7 
— , Karel van 142 
— , Nicolaes van 142 
Asten, Huybert van 194 
— , Johan van 194 
Avignon 1, 186 

В 

Baarle, Jan van 8* 
— , Wijtman van 138 
Baarle-Hertog en -Nassau 
buurtschappen, gehuchten: 

— Baarlebrug; (Bairlbrugge) 17, 71, 83, 
148, 154, 167, 198 

— Bedaf(f) 10, 12, 84, 149, 156, 196, 
197, 200 

— Boschoven; (Boscoven; Bosschove(n)) 
10, 22, 51, 154, 156, 173, 196, 
198, 200 

— Gastel 200, 201 
— Castelree 8, 9*, 10-12, 15, 17, 62, 

64-72, 74, 83, 132, 156, 178, 182, 
187, 190, 196 

— Couseel; (Coudseele; Coudzeel) 20, 
84, 156, 172, 200 

— Grommen Hoeck zie: Kromme Hoek 
— Dekt; (Deckt) 156*, 200 
— Eikelenbosch; (Eekel(en)bosch; 

Eyk(el)enbosch) 10, 21, 69, 83, 95, 
143, 156*, 173, 198-201 

— Gel; (GeUe; Ghelle) 11, 14, 15, 21, 
51, 93, 94, 96, 143 

— Geischen Hoek 14, 15 
— Ghelle zie: Gel 
— Ginhoven zie: Ginhoven 
— Gierlestiaat; (Gierlstra(e)te) 10, 21, 

96, 117, 200 
— Ginhoven; (Ghinhoven) 11, 21-23, 

43, 98, 199, 201 
— Gorpeind 20 
— Groot Bedaf 172 
— Hal; (Halle) 113, 168, 198 
— t'Hardel zie: Oordeel 
— Heerle 10, 11, 95, 113, 168, 180, 

181 

— Heesboom 10, 12, 156, 172, 201 
— Heikant; (Heycant) 84, 172 
—• Hoogbraak; (Hoogbraeck; Hooch-

braecke; Hoofbraeck; Hoogbrake(n); 
Hooghbraeck) 10, 22, 83, 105, 153, 
154, 172, 196, 199 

— Keizershoek; (Keisershoeck) 13, 200 
— Kerk 11, 104 
— Klein Bedaf; (Clein Bedaf f) 172, 

200 

— Kromme Hoek; (Grommen Hoeck) 
117, 155, 198, 201 

') De ab trefwoord dienende geografische namen zijn cursief gedrukt. De sterretjes 

hebben betrekking op de namen die in de noten voorkomen. 
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— Logenhoek 172 
— Loveren; (Looven; Looveren; 

Love(n)) 9*, 10, 23, 83, 104, 105, 
121, 132, 153*. 166, 172, 183, 187, 
196 

— Nijhoven; (Nijenhove) 10, 12, 13, 
20, 22, 84, 113, 154, 156, 187, 
197, 199, 200 

— Oordeel (t'Hardel; Oerdele) 10, 11, 
20, 23, 84, 101, 105, 112, 116, 
140, 153, 156*, 157, 166, 172, 
181, 191, 197, 199, 200 

— Oosteneind; (Oosteinde; 
Oosteneyndt) 11, 21, 96, 105, 117, 
131, 156», 200 

— Reth 10, 20, 84, 117, 131, 132, 
156, 167, 172, 200, 201 

— Reuth 198, 199 
— Schaluinen; (Schaerluynen) 10, 84, 

146, 156, 201 
— Siegraeck rie: Ziegeraak 
— Siggherraec zie: Ziegeraak 
— Sondereygen zie: Zondereigen 
— Stronct; (Stranct; Strumpt; Strunct; 

Strunk) 83, 121, 168, 172, 197, 
201 

—· Sycgrake zie: Ziegeraak 
— Tommei; (Tommeien) 10, 12, 83, 

96, 109, 112, 113, 121, 141, 156, 
187, 200, 201 

— Ulicoten; (IJle(n)coten; Uylekoten; 
Uylecoten) 7, 10, 17, 64-69, 72-74, 
83, 156, 168, 178, 187, 190, 197, 
199, 201 

— Veldbraak; (Veltbraecke; Veltbraek) 
143, 156, 199, 200 

— Withagen; (Wittehage) 165, 197 
— Ziegeraak; (Siegraeck; Siggherraec; 

Sycgrake; Ziegeraeck; Ziegrake; 
Zigraeck; Zigrake) 83, 154, 155, 
166, 191, 196, 199, 200, 201 

— Zondereigen; (Sondereygen) 7, 8, 
9* 11, 15, 21, 51, 52, 62, 69, 72, 
73, 84, 93-96, 109, 119, 121-126, 
136, 140, 143, 173, 176, 181, 184, 
185, 187, 191, 199, 200, 201 

Baarle-Hertog en -Nassau 
gebouwen: 
— gebodenhuisje 102 
— herberg „Den Engel" 131, 168 
— herberg „De Zwaan" 20, 23, 183 
— huis „De Dry Coningen" 57* 
— huis „Den Keyser" 168 

— huis „De Lelie" 198 
— huis „'t Lindeken" 199 
— huis „De Nyeuwe Croon" 131, 168 
— huis „De Oude Croon" 168 
— Molens 21, 83, 96, 109, 136, 139-

141, 152, 153, 167, 194, 196, 201 
— Paters huysken 168 
— raadhuis Baarle-Hertog 73, 105* 
— raadhuis BaarleNassau 10, 14, 198 
— school 102, 105, 132, 167 
— St. Annahuis 59 
— Slotje Loveren 58, 230 
— Zondereigen sehe brug 166 

Baarle-Hertog en -Nassau 
kerken en kapellen: 
— Hervormde kerk Baarle-Nassau 107 
— kapel O.L.V. van Loreto 58* 
— Sint Remigiuskerk 13, 47, 57-61, 

67, 102, 103, 106, 149, 156, 160, 
165, 168, 170, 171, 174, 175, 185, 
187, 189, 199 

— Sint Salvatorkapel 10, 12, 13, 102, 
108, 109, 172, 187, 197, 199, 200, 
201 

Baarle-Hertog en -Nassau 
leengoederen: 
— Bre(e)makker 109, 140 
— Colsterleen 109 sqq, 116, 167, 181, 

191, zie ook: Weenmersleen 
— Ginhoven, hoeve van 109, 119 sqq, 

128, 136, 140, 181, 183, 191 
— Oyen, hoeve van 140 
— Goordonck; (Goirdonck), leen van 

153 
— Heer Wemmaerts Hoeven 

zie: Colsterleen en Weenmersleen 

— Houte, leen van den 109, 113 sqq, 
181, 191 

— Loveren, Hof van; (hove te Loeven) 
83, 129, 161 sqq, 166, 169, 182, 
184, 185, 192 

— Molenleen 109, 140, 141 
— Weenmersleen 109 sqq, 140 zie ook: 

Colsterleen 
— 's WÜdeleen; ('s Wildenleen) 

109, 140-143, 187 
Baarle-Hertog en -Nassau 
straten: 
— Akkerstraat 20 
— Akkerweg; (Ackerwegh) 112, 199 
— Alphenseweg 20, 153* 
— Burgemeester Van Gilsestraat 21 
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— Cappelstraete zie: Kapelstraat 
— Caterstiaete zie: Katerstraat 
— Chaamseweg 20, 21 
— Cingele zie: Singel 
— Donkerstraat 12* 
— Generaal Maczeklaan 20 
— Groenen wech; (Gruenen wech) 83, 

197 
— Heesstraat 10 
— Herbaen; (Heerbane) 153*, 198 
— Herwech 96 
— Kapelstraat; (Cappelstraete) 21, 105, 

108, 113, 132, 185 
— Karstraat 113 
— Katerstraat (pastoor de); 

(Caterstiaete) 20, 21, 83, 96, 104, 
105, 113, 131, 132, 156, 166, 168, 
169, 182, 197, 198, 199 

— Kercpat 84 
— Kerkstraat 71, 105* 
— Klokkenstraatje; (Klockenstraete) 96 
— Leliestraat 20 
— Markt; (Plaetse) 104, 198 
— Molenstraat 21, 105 
— Oordeelsestraat 20*, 21 
— Pastoor de Katerstraat 

zie: Katerstraat 
— Plaetse zie: Markt 
— Postweg 22 
— Rethschen wegh 200 
— Rethsestraat 21 
— Schoolstraat 21, 105* 
— Singel; (Cingele) 10, 13, 53, 57, 

84, 105, 132, 146, 168, 187 
— Turnhoutseweg 21, 153* 
— Verlijtstraete 200 
— Visweg 20, 21, 167 
— Zandweg 21 
Ваатіе-Hertog en -Nassau 
veldnamen: 
— Aard; (Aert) 83, 165, 166 
— t'Aerle 140 
— Aert zie: Aard 
— Alitenhof 84 
— Asacker 196 
— Baerlsche acker 199 
— Bairlbroeck 83 
— Baxakker 113 
— Beersc(h)ot; (Berschodt) 84, 136*, 

200 
— Berckacker 22 
— Bergacker; (Berghacker) 197, 199 
— Berschodt zie: Beerschot 

— Beslooten Hoodonck 200 
— Beysacker 83 
— Blecke dries 196 
— Blokken 17, 21 
— Bogaart 197 
— Bollick 141 
— ten Borch; (ter Borcht) 122, 140 
— Bos(s)chovense akkers 22, 84, 153, 

198, 199 
— Braact 83 
— den Brabandei 197 
— Bieemakker 167 
— Brem 113 
— Briemer 22 
— Bruymer 172 
— Caelenbergh 199 
— Calverblock 200 
— Cleyn Bollixken 141 
— Cleynken 142 
— Cleynsteert 22 
— Clocxken 199 
— Coolhoff zie: Koolhoff 
— Corstendoncx beemde 22 
— Corte Voere 83 
— Cruckacker 200 
— bij/aen 't Cruys 22, 83, 198, 199, 

201 
— Dal 116, 117 
— Deectacker 101 
— Dorenacker; (Dorenakker) 142, 166, 

167 
— Drijentop 197 
— Duvelsbeemt 201 
— Duvelsdonk 116 
— Dijkdriesch 200 
— Eeusel zie: Eusel 
— Elshout; (Elshoud; Elsbouwt) 83, 

116, 196, 198, 201 
— Embreghts heininge 199 
— Eptmans Wouwer 201 
— Eusel; (Eeusel) 83, 196 
— Evenacker 197 
— Gaarshof 196 
— Gansacker 96, 142 
— Geerheining 113 
— Gersthof 96 
— Gierl(e)bosch 199, 200 
— Gierlveken 96 
— Girelboom 167 
— Goodacker 197 
— Corps hoff 200 
— Groóte hijninge 196 
— Grooten Vucht 166 
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— Groten acker 197 
— Groten Mortel 196 
— Hazenberck; (Hasenbergh; Hazen

berg) 83, 156», 201 
— Heerlebosschen 199 
— Heesakker; (Heesacker) 112, 113, 

166, 167 
— Heeshof 96 
— Hemelrijk 199 
— Hese; (Heze) 83, 167, 196, 201 
— Heylair; (Hylaer) 84, 200 
— Heynincxke 113 
— Heythof 83 
— Heze zie: Hese 
— Hinnenbergh 201 
— Hoekacker 197 
— Hoelken 167 
— Hoexe beemde 113 
— Hoge Donck zie: Hoogdotik 
— HoUant 84 
— Hollen Hof 142 
— Honsheze; (Honshese) 83, 197 
— Hoogbraakse hijninge 196 
— Hoogdonk; (Hoge Donck; 

Hoogdonq; Hooghe Donck; 
Hooghdonck) 96, 101, 117, 156, 
196, 199, 200, 201 

— Hooiberg 113 
— Hooydon(c)k; (Hoodonck) 83, 166, 

199 
— Horst 122 
— Houtakker 167 
— Houtermansheining 113 
— Houthese 166 
— Houtheyninge 83 
— Huijshese 197 
— Hylaer zie: Heylait 
— Kastelein 165 
— Kempendonck 199 
— Kerckenakker 113 
— Kerkeland 165, 166, 172, 184 
—. Kerstenacker 199 
— Kivit 22 
— Kolk 197 
— Koolhof f; (Coolhoff) 196, 200 
— Laar; (Laer) 22, 101, 116, 199 
— Laeracker 117 
— Lammerhof 83 
— Langen acker 197 
— Langen Bollick 141 
— Langen Voord 197 
— Leeuwereken braecke; (Leeuwerks 

braak) 167, 196 

— Legen Aart 198 
— Leppers veld 156*, 200 
— Lokhaan 197 
— Loovensacker 131 
— Lovensche akkers 165 
— Maey 83 
— Marckgooren; (Marckegoiren) 83, 

199, 201 
— Mauwerick 83 
— Meeracker 197 
— Meulenhof zie: Molenhof 
— Meulense akker 113 
— Mispelacker 197 
— Mispelteersakker 167 
— Moerselen beemt 94 
— Molenbergh 22 
— Molenhof; (Meulenhof) 167, 168 
— Moortacker 197 
— Mortel 201 
— Mosdon(c)k 22, 131, 132, 167 
— Naaste hijninge 197 
— Nieuwen Grommen Hoeck 201 
— Nieuwlant 201 
— Nieuw molens acker; (Nyeuwe 

Molensche acker) 96, 131, 140, 199 
— Nonnenkuil 20 
— Nyhovense acker 84 
— Oirtsacker 199 
— Onstaden 116 
— Oordeelse akker 22 
— Oude Boerenschans 201 
— Oude bogt 196 
— Oudt stedeken 201 
— Ouwden Molenbergh 200 
— Pastoorserf 168 
— Peertskerkhof; (Perskerkhoff) 22, 96, 

117, 196 
— Ponts heininge 201 
— Pijpelinge 113 
— Raeckbeempt 167 
— Raey-acker 117 
— Ramen 201 
— Raykensschoor 17 
— Reeschot; (Reeschodt) 199 
— Retsche akkers 165, 199 
— Reuthheining 10 
— Rietken 142 
— ten Roethe 84 
— Roosacker 132 
— ten Ryl 139 
— Ryt 196, 197, 200, 201 
— Saligen beemt 196 
— Schaluynen beemt 200 
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— Schooien; (Schoodt) 83, 196, 200 
— Schuttershoef 22 
— Sint Salvator(i)sakker 84, 154, 167, 

197, 200 
— Sittaer(d)t; (Sittart; Sittert; Zittaert; 

Zitten); 96, 167, 168, 200 
— Sitteracker 201 
— Smeel; (Smele) 200, 201 
— Soe-acker zie: Soo-acker 
— Sonnendon(c)k 116, 201 
— Soo-аскег; (Soe-acker; Zoe-acker) 84, 

164, 200 
— Staelacker 200 
— Stapacker 166 
— Stoopen stede 201 
— Stoopkens acker 200 
— Strype 167 
— Tekenakker 113 
— Thonis acker 200 
— Veeken 199, 201 
— Verrenhof 83 
— Visacker 96, 197 
— Vlinckerbeemd 113 
— Vloet; (Vloed) 22, 83, 116, 132, 

167, 168, 196, 198, 201 
— Voorsten acker 197 
— Vorsterschoor 17 
— Vyerden acker 196 
— Watersporre 141 
— Weerdon(c)k 22, 168, 197 
— Weivelt 201 
— Werdengenbos 113 
— Werenberck 83 
— Werenborch 166 
— Weyheyninge; (Wijh(e)yninge; 

Wijhyning) 83, 111, 166, 167, 172 
— Withoff zie: Wythof 
— Woestenakker; (Wuestenacker) 83, 

172 
— Wouwer 200 
— Wuestenacker zie: Woestenakker 
— Wuistacker 83 
— Wijh(e)ynmge zie: Weyheyninge 
— Wythof; (Wijthoff; Withoff) 116, 

167, 172, 200 
— Zandbergen 153* 
— 't Zant 201 
— Zantkuyl 196 
— Zeelhof f 197 
— Zitt(a)ert zie: Sittaerdt 
— Zoe 166 
— Zoe-acker zie: Soo-acker 
— Zoestuck 199 

Baarle-Hertog en -Nassau 
vennen, plassen en rivieren: 
— Aa, rivier 142 
— Bloxmoerven 43 
— Briemerloop 21 
— Choor zie: Goor 
— Cleynen Molenwiel 83 
— Craenenpoel 153* 
— Diepven 43 
— Dirkeven 43 
— Eyndegoorven 43 
— Gansepoeltiën 43 
— Gelspias 43 
— Geusengoor 43, 198 
— Ghoir zie: Goor 
— Goor; (Choor; Ghoir; Goir) 10, 83, 

117, 153* 
— Groóte Landryvenne 43 
— Groot Huysvenne 43 
— Groot Vergoorven 43 
— den Gulden Bodem 197, 199 
— Hennenven 43 
— Hoolven; (Hoelven) 43, 84, 199, 

201 
— Houtsven 43, 198 
— Huisvennen; (Huysvennen) 43, 199, 

200 
— Inkven; (Inckven) 43, 199 
— Jan Neeleven 43 
— Klein Huisven 43 
— Kleyn Langhven 43 
— Kolderke 43 
— Koyeven 201 
— Lanckvenne 43 
— Leemputten 201 
— Lyndbeke 83 
— Mankego(o)ren 43, 165, 166 
— Mark, kleine; (Markske; Merkske) 

17, 29, 51, 113, 136, 148, 149, 
155, 156, 168, 196 

— Middelven 43 
— Molenrietven 17, 43 
— Molenvloedt 201 
— Molenwiel; (Moolewiel) 197, 201 
— Nonnenven 43 
— Peertsvennen 43, 201 
— Pensepoel 131, 156*. 198 
— Ramenven 43 
— Ravelsven; (Raevelsven) 43, 117, 

201 
— Royeven 43 
— Tuyperpoel 43, 113 
— Vosschevenne 43 
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— Warbeek, (Wanebeeken) 
zie: Werrebeecfe 

— Watermeren 83 
— Water-Polderven 43 
— Werrebeeck; (Warbeek; 

Warrebeeken) 83, 196, 201 
— Wierckx ven 198 
— Witven 172 
— Wolveven 43 
— Zwarte Klokven 43 
Baarle-Hertog 
— burgemeester 62 

zie ook: Gilse, burgemeester van 
— kerkmeesters 108 
— pastoor 58, 59, 65, 94, 98, 102, 

103*, 106, 120, 170, 171 
zie ooit: Eykelberge, Petrus de 

Griensven, pastoor van 
Herdegom, Gerardus v. 
Leppens, pastoor 
Marsilius, pastoor 
Willelmus, pastoor 
Wijse, pastoor de 

— schepenen, 53, 65, 67, 78, 79, 88-
98, 100-105, 115, 118, 125, 126, 
135, 146, 180, 182-184, 190 

zie ook: Anssems, Peeter 
Beckers, Comelis 
Brouwer, Peeter de 
Ghilze, Gheeryt van 
Huybssoen, Jan 
Moleneren, Thomaes 

Peters 
Schallunen, Wouter v. 
Scuermans, Hendríck 
Thys, Jan Peter 

— schout 65, 78, 99, 108*, 135, 184 
zie ook: Leppens, Philips 

Comeliss 
Vereist, Adriaen 

— secretaris 53, 59, 86, 87, 97, 99, 
120, 126, 130, 135, 180 

zie ook: Buycx, Daniël 
Gilse, Adriaen 

Hendricksz van 
—, Hendríck 

Adriaensz. van 
—, Hendríck Joosz. v. 
—, Peter van 

Baarle-Nassau 
— pastoor 27, 102 
— predikant 103, 106 
— schepenen 23*, 78-87, 97, 100-105, 

146, 155, 163, 179, 181-184, 190, 
194, 195, 198 

zie oofe: Вас, Henricus 
Geerits, Comelis Jan 
Ghilse, Willem van 
Gillis, Comelis Jan 
Heesboom, Ghijsel v.d. 
Mergiietensoen, Jacop 
Swolfs, Jan 
Vries, Mattheeus de 
Wouters, Jan 

— schout 60, 86-87, 103, 135, 184, 
194 

zie ook: Assendelft, — van 
Bemagie, Pieter van 
Gils, Floris van 
Kockelberch, Jan van 
Randtscot, — van 
Rijswijk, Roelof van 

— secretaris 86-87, 152 
zie oofe: Bles, Caspar Govert 

Crol, Melchior 
Raap, Albertus 
Vloedt, Thomas van der 

Baarlebrug zie: Baarle-Hertog en 
-Nassau 

Boario 8, 176, 187 
Вас; (Back), geslacht 110, 181 
—, Amoldus Berthout 10 
—, Amt 110 
—, Bertholt ПО* 
—, Henricus ПО, 149 
—, Hubertus ПО 
—, Jan zie: van Wijfliet 
—, Jan Amoldszoon 10 
Bach; (Back), Walterus 36 
Backx, J. 124 
Baent, Jan van den 164 
Baerle zie: Baarle-Hertog en -Nassau 
Baerle, Bartholomeus van 139 
—, Jan Wijtmans van 138 
Baerlo 8* 
Bairìe zie: Baarle-Hertog en -Nassau 
Ballard, François 141* 
Barge, (thesaurier-generaal) 14 
Barfe zie: Baarle-Hertog en -Nassau 
Barleux; (Barloria; Barlous) 8, 187 
Bastíaen, Adriaene weduwe van 

Anthoenis 23* 
BaveI 157 
Beaufort, — de 105 
Beckers, Comelis 57 
Bedaf(f) zie: Baarle-Hertog en -Nassau 
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Beeck, G. van 129 
Beerse; (Beers; Berse) 15, 48, 49, 51-

53, 54», 89-92 
Beneckn-Spijk 3 
Benedicta, abdis van Thom 26, 188 
Berbiers, Jesper 194 
Berchem, geslacht van 118 
—, Aerdt van 114, 117 
—, Anthonis van 114, 115, 117 
—, Amt Janss van 114, 115 
—, Jan van 96* 97, 98, 101, 114, 117, 

118 
—, Jan Adamss van 114 
Bergen, Godevaart van 45 
Bergen op Zoom 
—, heren van 5, 47 

zie ook: Glymes, Jan van 
Jan metten Lippen 

—, stad 47, 71, 88 
Beriboem, Jhan 119 
Bemag(i)e; (Bernaige), Pieter van 87, 

194, 195 
Berse zie: Beerse 
Berthout, — 32 
—, Amt Вас zie: Вас 
—, Jan Вас zie: Вас 
—, Sophia 38* 
Besoyen 61* 
Bevekom 3, 186 
Bierbais, Wilhelmus de 36 
Birkenfeld 1 
Bles, Caspar Govert 87 
Bloc, Heyn 139 
Bodonc, Johannes 51 
Boeimeer zie: Princenhage 
Bokhoven 61* 
Bonenfant, P. VI 
Bonifacius VII, paus 107 
Borch, Benjamin baron van der 16, 63 

68», 176, 187 
Borghvliet, Henricus Johannesz. de 47 
Borgvliet 5, 25, 45, 47, 179, 186, 188 
Bornent 8 
Boschoven zie: Baarle-Hertog en-Nassau 
Boschoven, Walterus de 51 
Bousse, A. VI 
Boussu, Peter graaf van 49* 
Bouwel 26 
Boxmeer, baronie 4 
Brabander, Amulphus de 25, 34-35 
Brabant 
— hertog van 6, 24, 27, 28, 31-36, 38, 

39, 42-44, 47, 48, 52, 53, 77, 78, 

80, 86, 88, 91-93, 109-111, 114-
116, 118-120, 134 sqq, 143, 144, 
146, 151, 152, 157, 167, 177-180, 
183, 185, 188, 189, 191 

zie ook: Filips II 

Filips de Goede 
Hendrik I 
Jan III 
Jan IV 
Johanna 
Karel V 
Karel de Stoute 
Lotharingen, Hendrik 

hertog van 
Machtildis 
Maxrmiliaan 
Wenceslaus 

— hertogdom 3, 5, 7, 8*, 24, 25, 32, 
33, 36, 42, 49*, 54, 56, 57, 65-67, 
79, 80, 120, 137, 149, 177, 186, 
188, 189 

— provincie 63-65, 68, 190 

— Staats — 87 

Breda 
—.heerlijkheid; land van 5-7, 31 sqq, 

37-39, 42-44, 45 sqq, 56, 57, 61, 
77, 78, 80, 82, 87, 97, 98, 114, 
127, 134, 137, 146-148, 152, 159, 
171, 177-180, 184, 186, 189, 198 

— heren van 5, 7, 11, 22, 27, 32, 33, 
36-39, 41, 42, 45, 47, 52, 80, 81, 
84, 95*. 98, 107, 108, 114, 127, 
128, 136, 144, 145, 148, 151, 153-
155, 159-161, 166, 167, 169, 171, 
178-180, 183-185, 189, 191, 196, 
198 

zie ook: Berthout, Sophia 
Breda- Schoten, 

geslacht van 
Liedekerke, Raso van 
Oranje-Nassau, Huis v. 
Polanen, Jan van 

— stad 5, 27, 53, 67, 82, 83, 86, 88, 
95», 132, 145, 148, 150-152, 159, 
161, 176, 179, 180, 182-184, 188, 
190, 196 

Breda-Schoten, geslacht van 25, 31, 33, 
34, 134, 137 

— Arnulfus 31 
— Beatrix van Laroche zie: Laroche 
— Christina 31 
— Engelbert 31 
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— Godfried I 27, 28, 31-33, 35-39, 41, 
42, 44, 47, 177, 178, 188, 189 

— Godfried II 31, 35 
— Hendrik 31, 33, 35, 38 
— Jacobus 31 
Bree 165 
Braust, heerlijkheid 3, 186 
Broeck, Dirck van den 198 
Broek, J. P. H . van den 17 
Broqueville, baron de 73-75 
Brou, kolonel de 16, 63-65, 68*. 187 
Brouwer, Peter de 92 
Braheze, geslacht van 140, 164, 230 
—, Aechte van 142 
—, Comelis van 139 
—, Henrick 139 
—, Henrick Cornelis van 142 
Brunswijk 39 
Brussel 4, 67-69, 112, 115, 141, 147, 

181, 184 
Bürgst 5, 186 
Buurstede zie: Princenhage 
Buycx, Adriaen Dirck 118 
—, mr. Daniël 99, 199 

С 

Canterssone, Claes Claes 155 
Costei zie: Baarle-Hertog en -Nassau 
Castelree zie: Baarle-Hertog en -Nassau 
Casterlee zie: Kasterlee 
Cate, J. A. ten VI 
Catterbach, Anna Isabella van 142 
—, Joannes Antonius baron de 142 
CerdiJgne; (Ceretania Juliana) 2 
Cerutti, F. F. X. VI 
Chaam 81, 86, 87, 128, 131*. 138*, 

154, 182, 191, 195, 196 
Chalón, René van 147 
Chimay, prince de 74 
Cocinare, Sybertus Johannisz 139 
Cogéis, comtesse de Wargemont 66 
Colster, Beatrix van 96*, i l l 
Couseel zie: Baarle-Hertog en -Nassau 
Craynem, Daniël de 33 
Crol, Melchior 87 
Cruysaerts, Peter Jasper 199 
Culemborch; (Cuylenborch), geslacht v. 

45, 85 
Cuyck, Henrik van 36, 43 
Cuylenburch, geslacht van 

zie: Culemborch 

D 

Danzig 2 
Dekt zie: Baarle-Hertog en -Nassau 
Delft, geslacht van der 45 
Deurne 26 
Dicbier, Henric 149 
Dierckx, P. J. M. A. 73, 178 
Diest 119 
Diest, Amoldus de 35, 44 
Domussen, Adriaen 46 
Dooroife 29, 177 
Drenthe 50 
Drongen 8, 187 
Duffel, Floris van Merode heer tot — 

zie: Merode 
Duivenvoorde, Willem van 6 
Dusseldorf 4 
Dyck, Joannes Antonius van 100 
Dijk, — van 71 
Dynter, Ambrosius de 90 

E 

Echtemach, Lodewijk abt van 35 
Eckhart, Josias 198* 
Effen zie: Princenhage 
Eikelenbosch zie: Baarle-Hertog en 

-Nassau 
Ele 91* 
Elien, Hoog-Stift 3 
Empel 61* 
Erbitsfoort 136* 
Essche, Gerrit van 139 
Essen 155* 
Etten 46*, 77, 114, 157, 159, 166, 180 
Eyke, Willem van 52 
Eykelberge, Petrus de 175 
Eysden, heerlijkheid 3, 186 

F 

Ferraris, generaal 15, 176, 187 
Ferwerda, M. F. VI 
Filips II, koning van Spanje 143 
Filips de Goede, hertog 90, 111, 123 
Floren, mr. С 132, 173 
Fontainebleau 4, 16, 63, 67, 178, 190 
Frankrijk 1, 2, 69, 173, 183, 185, 186 
Frederik Barbarossa, keizer 134 
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G 

Gageïdvnk 45, 46, 98 
Gageldonk, Arnold van 25, 188 
Gastel, H . van 126* 
Geel, land van 90 
Geerits, Comelis Jan 194 
Geertruidenberg 25, 28, 159, 174 
Gel zie: Baarle-Hertog en -Nassa» 
Gelderland; (Gelre) 3 
Geloes, graaf van 4 
Gelre, Maria van Brabant, hertogin van 

48, 49 
Gelre zie: Gelderland 
Gelschen ïloek zie: Baarle-Hertog en 

-Nassau 
Gemert, vrije Rijksheerlijkheid 4 
Gent 8, 168 
Gent, geslacht van 164 
—, Anna van 142 
—, jhr. Robrecht van 142 
Gheit, P. C. van 66, 67 
—, Piet van 67* 
Ghils, François van 194 
Ghilse, Henricus van zie: Gilse, Hen

drick Adriaensz. van 
—, J. P. van zie: Gilse, ) . P. van 
—, Petrus van zie: Gilse, Peter van 
—, Willem van 195 
Ghilsen, Gheerit van 142 
Ghilze, Gheeryt van 92 
Ghinhoven, Lysbet van 119, 123 
Ghirle, Henric van 138 
Ghynhoven, Peter van 124 
Gierle; (Ghyrle), 49, 53, 54*, 89, 90, 

92 
Gierlestraat zie: Baarle-Hertog en 

-Nassau 
Gillis, Cor(nelis) Jan 194 
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INDEX VAN ZAKEN » 
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aanwas (recht op de —) 134, 144 
aarden (de — te Baarle-Hertog) 11* 
aardewerk (scherven van Pingsdorfer en 

Romeins —) 12 
aartsdiaken (de — van Luik) 165 
abdis (de — van Thom) 26, 27, 127, 

128, 170, 171, 172 
abdij (de — van) 

Affligem 33, 34 
Ter Does 35 
Duins 35 
Hautecombe 2* 
Park 24, 30 
Thom 24, 25, 26 en passim 
Tongerlo 35, 38, 51, 110, 123, 
158, 181, 184, 185, 191 

abdij (provisor der — van Tongerlo) 
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allodium (het — van Kasterlee) 44 
altaar (— ter ere van St. Remigius) 25 
ambt (het Kleefse — Oeffelt) 4 

') De sterretjes hebben betrekking op de 

ambten (de — Huisen, Lijmers en 
Lobith) 3 

annotatiën (register van —) 97 
appel 

op de hoofdbank te Breda 182, 
190 
op de hoofdbank te Zandhoven 
191 
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van vonnissen der schepenbank 
van Baarle-Nassau 86 
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baronie (de — van) 
Boxmeer 4 
Breda passim 
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bede (de hertogelijke — te Castelree) 11 
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binnenvrijheid (de — van Lummen) 78 
blijde incomste 64, 108*, 124, 178, 

181, 183, 190 
boedels (insolvente —) 82, 85 
boeten (recht op —) 134, 135, 179, 

191 
boetstraffelijke zaken 82, 181 
borgbrieven (afgifte van — ) 102, 104, 

183 
brandmerking 83 
brandschouw zie schouw 
brandweer 230 
burgemeester (de — van Baarle-Hertog) 

62 

С 

Cancellarius 36* 
Capucijnen (— vertoevend te Baarle) 

106 

218 

cartularia (— van de abdij Thom) 26 
cartularium (een — van het hertogdom 

Brabant) 33 
Casselboek (het —) 137 
castellum (— van Breda) 31 

zie ook kasteel 
castram zie kasteel 
cautiën 82 
census capitalis zie hoofdcijns 
certificatie van rechtsacten 82 
chirurgijn (— te Baarle) 102, 105 
collectboeken (— van Baarle-Nassau) 66 
Colsterleen (het — te Baarle) 181 
conductus 39, 42 

zie ook tol 
constitutie van erfrenten (acten van —) 

94 
contracten (voluntaire ·—) 79 
contributie (de — van de 5e penning) 

159 
contributieboeken 10* 
convooien en licenten (Spaanse —) 84*, 

195 
corpus iuris canonici 107 
cossarden zie cossaten 
cossaten 40, 65, 154* 
costumen 

(de — van Breda) 183 
(de — van Zandhoven) 41, 98, 

183 
coûter 168, 182, 185 
coutercijns (de — te Baarle) 167-169, 

184, 192 
criminele competentie (de — der sche

penbank van Baarle-Nassau) 82 
curia (de — van) 

Baarle 27, 160, 161 
Gilze 160, 161 

curtís (de — van) 
de abdij Thorn te Baarle 27, 160, 
161, 182, 183, 188, 191, 192 
de St. Michielsabdij te Merksplas 
90, 180 

cijns (de —) 
van de heer van Breda te Castel-
ree 11 
van het leen van den Houte 117 
van de hertog van Brabant te 
Turnhout 52 
zie ook ganscijns, herencijns, 
hoendercijns, hoofdcijns. 

cijnsboek (het — van) 
de heer van Breda te Baarle 198-
201 



het Colsterleen te Baarle 113 
de hof van Ginhoven te Zonder
eigen 121 

cijnsgerecht 41 
cijnsgoederen 

van de hertog van Brabant te 
Baarle 143 
van de heer van Breda te Baarle 
154-156; 198-201 
in het land van Turnhout 90 

cijnsmannen (— van het Colsterleen te 
Baarle) 111 

cijnsrecht 40 

D 

Deken zie landdeken 
departement (het — Braband) 4 
Denisdag 

(cijnzen betaald daags na St. —) 
184 
(rechtdag van de Oude Hof van 
Thom daags na St. —) 128, 182 
(voogdgeld geheven op St. — te 
Gilze) 169 

depopulatio agrorum 79 
diefstal 53, 79, 82, 182 
dienst (de Topografische — te Delft) 

16 
dienstleen (het — Gageldonk) 41 
diensdenen (de — van ca. 1198) 44, 

112 
diensdieden 

(het bezit van —) 145, 179 
(— van de heer van Breda) 148 
(— van de hertog van Brabant) 
25, 31, 137 

dienstmannen zie dienstlieden 
dingtalen 130 
dode hand (recht van de —) 160, 161 
domein 

(keizerlijk —) 29 
(het — te Orten) 25 
(het — der St. Micbielsabüj van 
Antwerpen te Minderhout) 111* 

domeinen (de administratie der natio
nale —) 157 

domeinen (dienst der — te Breda) 150, 
151 

domeinen (hertogelijke — van Brabant) 
38, 48, 57, 64 

domeinen (de — van de hertog van 
Brabant te Turnhout) 90 

domeinen (rentmeester der — over stad 
en baronie van Breda) 141, 198* 

domeinraad (de Nassause —) 14, 23*, 
59, 95*, 99, 105, 171, 179 

dominium directum 29 
donatio causa mortis (acten van —) 94 
dorpmeesters (de — van Castelree) 12 
dorpsbestuur (het — van) 

Baarle-Hertog 59 
Castelree 12 

dorpsdienaren (— te Baarle) 105 
dorpskernen (de — van Baarle) 10 
dos (de — der kerk te Baarle) 165 
douanerechten 75 
dries 22, 196, 198, 200, 201 
driesken zie dries 
droit d'auberge zie herberg (het recht 

van —) 
drossaard (de — van) 

Brabant 179 
Breda 16, 45, 53, 60, 63, 159, 
179 

drossaard (de onder — van Brabant) 
149 

drossaard (de substituut — van Breda) 
87 

dijkbrood (het —) 
te Minderhout 154* 
van Ziegrake te Baarle 152, 154, 
154*, 155, 156, 180, 191 

dijkregaal (het —) 134 

Eendenkooi 145 
eeulenck 79 
eeusel (— op Geile te Zondereigen) 93 
eigendomsverhoudingen (verschuiving 

in de — te Baarle) 44 
eigendomsverschuiving (het verschijnsel 

der —) 161», 164 
enclave 2, 2*. 3-6, 8, 9, 13-16, 20-22, 

45, 55, 63, 75, 76 en passim 
enclaves (definitie van —) 1, 176, 186 
enclaves te Baarle 

(aanduiding der —) 13 e.v. 
(aantal der —) 17 
(gemengde —) 23 
(grenzen der —) 13, 176 
(handhaving der — in 1648, 
1815 en 1843) 55-63 
(pogingen tot opheffing der —) 
63-76 
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enclaves (hertogelijke — in het land 
van Breda) 98 

épaves zie vond 
erfgoed 85 
erfleenpacht 196 
erfmangeling 94, 111, 123 
erf paling 127, 130 
erfpanden (levering van —) 79 
erf scheiding (acten van —) 94, 117 
exclave(s) 1, 3 
extra-judiciële zaken 82 

F 

Fabrieken (— te Baarle-Hertog) 64 
famulus (— van de abdij Tongerlo) 110 
fiscus proprius (de — van de keizer te 

Doornik) 29, 177 
forfaiten 49 
fortificatiën (verplichting om geen — 

te bouwen in Llivia) 2 

G 

Galg 5 
galg (oprichten van een — te Baarle-

Hertog) 95, 95* 
ganscijns 22 
ganzendrift 145 
gebodenhuisje (bouw van een — te 

Baarle) 102 
gebouwen (— te Baarle) 19 
gehucht (het —) 

Heerle onder Meerle 10 
Nijhoven 12 
Tommei 12 
zie ook de index van persoons- en 
plaatsnamen s.v. Baarle-Hertog en 
-Nassau 

gehuchten (de — onder Baarle) 10, 187 
geld- en goederenwissel 144 
geldleningen (— ten laste der beide 

Baarle's) 103 
geleitol zie tol 
gelofte (acten van —) 94 
gemeentehuis 

van Baarle-Hertog 73, 105* 
van Baarle-Nassau 10, 14, 198 

genecht 82, 85, 131, 181 
genechten (criminele — te Turnhout) 

94 
gerecht (hoog- en laag — der hofstede 

te Wagenberg) 5 

gerechtshof (het Internationaal — te 
'irGravenhage) 20, 150* 

gerechtsplaatsen (— welke arena ge
noemd worden) 31 

geseling 83 
gevangenis 5 
gewest (het — Gelre) 3 
gezinnen (de — te Baarle-Hertog) 10* 
gezworenen (de —) 

van Baarle-Hertog 67 
van Castelree 12 

gilden (octrooi tot het oprichten van —) 
145 

godsdienstuitoefening (vrijheid van —) 
183, 189 

goedenisboek (het — van Tuinhout) 93 
goedenisse (— van erfgoederen) 79, 

123, 126 
goederen (hertogelijke — te Baarle, 

Princenhage en Zundert) 6 
gouverneur (de — van) 

de provincie Antwerpen 73 
de stad Breda 95* 

gouw zie graafschap 
graaf 

Ansfried de jonge 177 
(de — van Geloes) 4 
(de — van 's Heerenberg) 4 
(de — van Hoogstraten) 90*, 132 
(de — van Loon) 29, 43 
(de — van Taxandrië) 157 
(de — van Vlaanderen) 34 

graafschap (het —) 
Loon 4, 4*. 78 
Megen 4, 186 
Namen 24*. 29, 188 
Rien 26 
Strijen 26 
Taxandrië 177, 187, 188 
Zutphen 8 
zie ook markgraaf schap 

gratie (brieven van —) 145 
graven (— van Leuven) 24, 25, 30 
grens (de — van Alphen en Baarle) 20 
grensregeling (de — tussen België en 

Nederland, 1843) 17, 62, 63, 72, 
190 

grensstenen 13 
grenzen 

(beloop der — te Baarle) 9, 62 
(de — van het allodium Merks-
plas) 51 
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(de — van het gebied tussen 
Merksplas en Mierde) 136* 
(de — van Oostenrijks Brabant) 
63 
(de — van het land van Turn
hout) 50, 51 
(proces-verbaal van erkenning der 
juiste —) 61 

griffier (de — der stad Breda) 37 
groese (— te Castel onder Baarle) 200 
grondbezit (— te Baarle) 24 
grondheer (— van Ravels) 14 
grondheerlijkheid (— van de graaf van 

Hoogstraten te Merksplas) 90* 
gruit (recht van de —) 110, 134 
grutmolens 145 

H 

Haaf goed (bezetting van —) 85 
haafgoed (verkoping van —) 85, 123, 

126 
haardsteden (— te Baarle) 8 
hagenrecht 39, 40 
handel (— te Baarle-Hertog) 64 
handschoenen (cijns betaald in —) 168, 

183, 191 
handvest zie stadsrecht 
heer 

van Breda 25*, 27 en passim 
van Hingene 91 
van Vosselaar 91 

heerenstraten zie (heerjwegen 
heergewade 111, 111* 
heergewaden (rekeningen van —) 138 
heerlijkheden (de — Weh], Hulhuizen 

en Grondstem) 3 
heerlijkheid 23, 24 
heerlijkheid 

(de — Breda) 37, 39, 44 
(de vrije — Breust) 3 
(de hoge — Bürgst) 5 
(de — Eysden) 3 
(de — Lummen) 78 
(de — Ravenstein) 4 
(de — Turnhout) 55, 64 
(de hoge — Wemhout) 5, 78 
(de — Zevenbergen) 54 

heerwegen (eigendom der — te Baarle) 
134, 135, 179, 184, 191, 194, 195 

hegemanni zie heymannen 
heicijns 108 

heide (ontgronden van — te Baarle) 
107 

heimeesters (— te Baarle-Nassau) 152 
herberg 

den Engel te Baarle 131, 131* 
De Zwaan op Loveren te Baarle 
20, 23, 183 

herberg (het recht van —) 134, 164, 
165, 185, 192 

heren (— van Turnhout) 55*, 99 
herencijns (— te Baarle) 155 
hertog (de — van Brabant) 6, 24, 25, 

27, 31-34, 43, 53, 77 en passim 
hertog (de — van Neder-Lotharmgen) 

24, 25, 34 
hertogdom (het —) 

Anhalt 1 
Brabant 3, 24, 32, 54, 56 
Kleef 3 

heymael 40 
heymannen 40 
heymingen 79 
hoenderen (cijnzen betaald in —) 113, 

116-118, 168, 183, 191 
zie ook vastenavondhoenderen 

hoeve (de — van Ginhoven) 119-127, 
181, 191 

hof (het — van appel) 
te Dusseldorf 4 
van het graafschap Loon 4* 

hof (de —) 
van Loveren te Baarle 161, 184, 
192, 230 
der abdij Thom te Gilze 157, 192 
der abdij Thom te Hulten 157, 
192 
te Nispen 35 
van Sombeke te Bouchout 120* 

hof (de oude — van Thorn te Baarle) 
81, 101, 102, 109, 123*, 127-132, 
182, 192 

hof diensten 180 
hof genechten 129, 182 
hofrechten 129 
hofstede (de — te Wagenberg) 5 
homines advocaciarum zie voogdmannen 
homines de familia zie meysseniede 

lieden 
hominium 39, 41 
hoofdbank (de — van) 

Breda 86, 132, 179, 182, 190 
Zandhoven 98, 104, 182, 184, 
192 
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hoofddjns 27, 27», 165, 188 
hoofde (het te — gaan) 97, 98 
hoofdgeld 10 
hoofdonderwijzer (de — H. Joosen te 

Baarle) 14', 230 
hoofdvonnis 53 
Hoog-Stift (het — Elten) 3 
Houte (het leen van den — te Baarle) 

113-119, 181, 191 
huurcontract 23* 
huringen zie verhuringen 
huwelijkse voorwaarden 117* 

I 

Impositiën (vrijdom van —) 104, 183 
imposten (— op het gemaal, geheven 

te Baarle) 104 
indictie 26 
inkwartiering (— van troepen te Baarle) 

108 
intitulatio 33 
investitus (— van Baarle) 27 
invoca tío 33 
inwonertal (het — van Baarle) 8, 176, 

187 

J 

Jaarbede (— te Baarle) 107, 145, 148, 
150, 152, 179, 191 

zie ook heicijns 
jaarcijns (de — der hoven te Baaile en 

te Gilze) 160 
zie ook jaarbede 

jaargeding (het — te Turnhout) 89, 90 
jaarmarkten (het houden van —) 145 
jachtrecht (het — te) 

Baarle 185 
Zondereigen 122 

jodenregaal 134 
jus indaginalis zie hagenrecht 
justice foncière (de — der abdis van 

Thorn) 127 

К 

kaart (de — van Van der Borch) 16, 
69, 176, 187 

kaart (de — van Castelree door Ric-
quier) 15 

kaart (de — van Ferraris) 15, 176, 187 

kaart (de — der grenzen van Turnhout 
door Willem Anthonis) 15 

kaart (de — van het landgoed van de 
heer Van Alphen) 15 

kaart (de — van de Raad van State) 
14, 176, 187 

kaart (de — vervaardigd op last van 
rector Van den Broek) 17 

kaart zie ook schetstekening 
kaarten 

van de enclaves te Baarle 14 e.v. 
de oudste topografische — van 
Baarle 16 

kadaster 10, 71 
zie ook tninuutplan 

kanselarij (de — van de hertog van 
Brabant) 31 

kanton (het — Arendonk) 105, 147* 
kantons (— in het arrondissement Bre

da) 88 
kapel (— van St. Salvator te Baarle) 

13, 108, 197, 198 
kapel (opbouw van de St. Salvator — 

te Baarle) 102 
kapel (— te Zondereigen) 120 
kapittel (het — van) 

St. Martin-en-Mont te Luik 3 
St. Servaas te Maastricht 29 
de abdij Thom 27, 127, 128, 

170, 172 

kaprecht (het — van bomen langs de 
Kapelstraat) 108, 108* 

kapuinen (cijnzen van —) 112, 191 
kasteel (het — van) 

Breda 36, 178, 188 
Kolmont 43, 189 
Turnhout 55 

zie ook slotje 

keizer 
(de — van Frankrijk) 61 
Frederik Barbarossa 134 
Jozef II 15, 63, 64, 66-68, 125 
Karel de Grote 77, 180 
Karel V 93 
Maximiliaan van Oostenrijk 149 

Otto I 26 

keizerrijk (het Franse —) 100 

kerk (de — van) 
Onze Lieve Vrouw te Antwerpen 
115* 
Baarle-Hertog 57-60 
Geertmidenberg 25 
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Gibe 157 
St. Maria en St. Maarten te 
Utrecht 26 
Strijen 25 

kerk (beheer en onderhoud van de — 
te Baarle) 102 

kerkdorp (het — Ulicoten) 10 
kerkelijke goederen (— in de baronie 

van Breda) 57 
kerkhof (het — te Baarle) 13, 71, 84, 

103, 116, 121, 167, 168, 176, 194, 
199 

kerkmeesters (de — van Baarle-Hertog) 
108 

kerkmuren (— te Baarle) 71, 198 
kerktienden (de kleine — van Alphen) 

35 
kem zie kont 
keuren (de — van Wuustwezel) 155* 
keurvorst (de — van de Paltz) 4 
klerk (de — der schepenen in het land 

van Turnhout) 53 
koning 

(de — van Pruisen) 55», 99, 126, 
127 
(de — van het H. Roomse rijk) 
146 
(de — van Spanje) 58, 103 
Willem I 67*. 70 

koninkrijk (het —) 
Holland 70 
Italië 1 
der Nederlanden 61 

klooster (het —) 
der Capucijnen te Meersel-Dreef 
63* 
van Korsendonk 122 

kohier 9 
kolf spel 53 
kom (de — van Baarle) 18, 19, 22, 29, 

68, 75, 106, 132, 168 
kom (de — van Sprandel) 46 
kom (de — van Zundert) 45 
koren (cijnzen betaald in —) 116 
korenmaat (recht van —) 134 
korentienden 172 
koster (de — van) 

Baarle-Hertog 106 
Baarle-Nassau 106 
Beerse 52, 52* 

kostersbrood (het — te Rijkevorsel) 154* 
kosterskoren 106, 107 
kouter zie coûter 

kroongoed (het — Maastricht) 29 
krijgsdienst (recht op —) 134 
kwartier zie land 

Laatbanken (— te Baarle) 78, 109-133 
laatbank (de —) 

der hoeve van Ginhoven 123, 124 
van het leen van den Houte 118 
van Wechelderzande 91 
van Wesemaal te Castelree 11, 
109, 132, 133, 182 

laathof (het —) 
van het Colsterleen te Baarle 92 
der abdij Thom te Gilze 127 

laathoven (— te Baarle) 41, 96, 96*, 
97 

lakenhandel (de — te Baarle) 118* 
land (het — van) 

Breda 28, 32, 45 en passim 
Geel 90 
Strijen 25 
Turnhout 32, 48, 54, 56, 57, 59, 
109, 125, 177, 178, 189 
zie ook landsvergadering 

landdeken (de — van het district 
Turnhout) 59 

landmeter 
(de — Van Dijk) 71 
(de Meerlese schepen en gezwo
ren — Jan van Hal) 11, 11*. 
122* 
(de — B. Holswilders) 14 
(de — Johan Kempen) 23 
(de — Van der Vleuten) 14 
zie ook meetstaten 

landrecht (het Antwerpse —) 137 
landsvergadering (de — van het land 

van Turnhout) 50, 179 
landwinning (brieven van —) 145 
lastboek 9* 
laten 

van Castelree 12 
van het Colsterleen of Baxhof te 
Baarle 92», 101, 111 
van het leen van den Houte 101 
in de hof van Ginhoven te Zon
dereigen 120 

Latijnsboek (het —) 138, 191 
leen zie leen- en laathoven, leengoede

ren, waterleen 
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leenboek (— van de heer van Breda te 
Baarle) 196-198 

leen- en laathoven (— te Baarle) 109-
133 

leengoed 2 
leengoed (het — Gageldonk) 45 
leengoed (verlies van — door verjaring) 

108 
leengoederen 

van de abdij Thorn te Baarle 166 
van de heer van Breda te Baarle 
153, 154, 196-198 
van de hertog van Brabant te 
Baarle 44, 109, 137 

leenhof 
(het — van Brabant te Brussel) 
4, 5, 44, 57, 95, 112, 115, 141, 
1 4 Γ , 179, 184, 191 
(het — van Brabant te 's-Graven-
hage) 5 
(het — van Breda) 184 
(het — van Ginhoven te Zonder
eigen) 98 
(het — van den Houte te Baarle) 
98, 113-115 

leenhulde 111 
leenmannen 

van het leen van den Houte 114 
van de graaf van Hoogstraten 132 

leenpachten 113, 154 
leenverheffing 5 
legist (de — Dinus Mugellanus) 107* 
licenten (ontvanger der — van de ko

ning van Spanje) 130, 195 
lichaam (het vertegenwoordigend — 

van de Bataafse Republiek) 83 
lindeboom (de — te Baarle) 13, 187 
lombardregaal 145 
lopensaat 111 
loterijen (het houden van —) 145 

M 

Maire (de — van Baarle-Hertog) 104 
makelaardij 145 
mannen van leen (— te Zundert) 78 
manschap 31 

zie ook hominium 
manschappen 30, 139, 139*, 141 
mansionarii 139, 160, 161, 182, 183 
mansionarii 

van de abdij T h o m te Baarle 27 

van de abdij Park te Baarle 30 
manslag 53 
mansmannen (de — van de hertogin 

van Brabant) 91 
mansmannen (de — in het land van 

Turnhout) 53 
mansus indominicatus 168, 185, 192 
marchio zie markgraafschap 
markegrond 119 
marken 185 
markgraafschap (het — van) 

Antwerpen 24, 25, 135, 187 
Bergen op Zoom 5 

markies (de — van Bergen) 5 
markiezaat zie markgraafschap 
marktrecht 134 
meting van gronden 11 

zie ook lanämeteT 
mecnte zie vroente 
meestoven 145 
meetboclcen 10, 184 

zie ook verpondingsregisters 
meetstaten 23 
meier(en) (de — van) 

Castclree 12 
de laatbank in het leen van den 
Houte 119 
de hof van Ginhoven te Zonder
eigen 120, 123-126 
de Oude Hof van Thorn te Baar
le 129, 172 

meierij (de — van) 
Herentals 48, 177, 189 
's-Hertogenbosch 147 

memoriaal 22 
memoriaalboek (het — van het leen 

van den Houte) 117 
meysseniede lieden 40 
minderbroeders (— vertoevend te Baar

le) 106 
ministerialen (— van de hertog in het 

land van Breda) 25, 32, 39, 42, 
137, 188, 189, 191 

minuta zie kleine (smalle) tienden 
minuutplan (het kadastraal —) 16 
moeilijkheden (— tussen de schepen

banken te Baarle) 102-108 
molen(s) 

te Baarle-Kassau 196 
(de koren — van Loots) 21 
(de oude — te Baarle) 113, 117 
(de nieuwe — te Baarle) 83, 96, 
109 
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(de verbrande — te Baarle) 121 
(de drie — te Baarle) 153* 
zie ook grut-, olie- en schoTsmo-
lens 

molen (banrecht van de — te Baarle) 
134, 136, 145, 152, 153, 179, 191 

molen (leen van de — te Baarle) 140, 
141, 180, 191 

mortua manus zie dode hand 
munt (recht van de —) 134 
muntvondst (een — te Baarle) 12* 

N 

Nachtwaker (— te Baarle) 102 
naderschap (acten van) 123, 127, 130 
nalatenschap (de — van Adriaene An-

thoenis Bastíaen weduwe) 23* 
nalatenschappen (recht op onbekende -) 

144, 145 
nationaliteit (dubbele — van een huis) 

23 
notaris (de —) 

J. Backx te Baarle-Hertog 124 
Р. С van Ghert te Baarle-Nas
sau 67 
Slaets te Tongerlo 125 
Am. Wouters te Merksplas 124 

notarissen (— van de hertog van Bra
bant) 31, 33, 36 

notarissen (— te Turnhout) 23* 

O 

Oblationes altarium 27, 28, 165 
obligatie (acte van —) 94 
obsequium 41 
oliemolen (een — op Oordeel) 199 
oliemolens 145 
Ontvanger (de — van Brabant) 8* 
opgravingen (— op Nijhoven te Baarle) 

12 
oppergericht (het — van Vliermaal te 

Hasselt) 4 
opperleenhof (het — van Brabant te 

Brussel) zie leenhof 
oppervoogd zie voogd 
oppervlakte (de — van Baarle-Hertog 

en Baarle-Nassau) 9 
oppervlakte (de — van) 

Baarle-Hertog 9, 176, 187 
Baarle-Nassau 9, 176, 187 

opwas (recht van —) 134 

ossen (tol geheven van — van de Bos
sche raadsheer Dirck Grotart) 147 

ouderdom (de — van Baarle) 12 
oven (banrecht van —) 134, 153 
overheidsgezag 2 

Ρ 

Paalresten (— gevonden te Nijhoven) 
12 

paalsteking 79 
pachtcontract (een — van de Hof te 

Loveren) 162-164, 184 
pachtgoed (het — het hof te Bairle 

nabij Bomem) 8 
pach denen 163* 

zie ook rogge-pacht 
pandbeslag zie bezetting 
pandschap (de — over Baarle-Hertog) 

144 
pardon (brieven van —) 145 
pastoor (de — van Baarle-Hertog) 58, 

59, 60 
pastoraat (het — van Baarle) 58 
patronaatsrecht (het — der kerk te 

Baarle) 27, 28, 157, 160, 174, 185, 
188 

penning (de dubbele vijfde —) 159 
perceelsnamen (— te Baarle-Nassau) 83 
percelen (— te Baarle-Hertog) 11 
percelen (de nationaliteit der kadastrale 

— te Baarle) 17* 
percelen (questieuse — te Baarle) 22 
personae miserabiles 82 
personenrecht 183 
plantrecht (het — van bomen langs de 

Kapelstraat te Baarle) 108 
plebaan (de — der S t Janskerk te 

's-Hertogenbosch) 94* 
pluimgraaf zie warandmeester 
pondgelden 120, 126 
pondpenningen zie pondgelden 
poot- of plantrecht 185 
possessie (de — der heide te Baarle 

door de graaf van Nassau) 149, 150 
postkantoor (een — te Baarle-Hertog) 

64, 230 
predikant (de — van Baarle-Nassau) 

103 
presentíemeester (de — der abdij 

Thom) 164 
prinsbisdom (het — Luik) 3, 4, 17, 186 
prinsdom (het — Monaco) 1 
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prinsen van Oranje 
Frederik Hendrik 189 
Willem II 171 
Willem V 105, 140, 180, 191 

priorij (de — van Vorst) 34 
prisatie (acten van —) 94 
proces-verbaal (het — van erkenning 

der juiste grenzen) 17* 
protectoraat (San Marino, een — van 

Italië) 2 
protocol 

van bezetting van erf- en haaf-
goed 85 
van huwelijksvoorwaarden en tes
tamenten 85 
van opdrachten 85 
van staten en inventarissen 86 
van verkoping en verhuring van 
erfgoed 85 
van verkoping en verhuring van 
haafgoed 85 

protocollen (— van het leen van den 
Houte) 117 

protocollen (— van de Oude Hof van 
Thorn) 130 

provincie (de — Antwerpen) 61, 70-72 
provincie (de — Ceretania Juliana) 2* 
provincie (de — Noord-Brabant) 61, 70, 

71, 72 

R 

Raad van Brabant (de — te Brussel) 
11, 15*, 147, 149, 173, 179 

Raad van Brabant (de — te 's-Graven-
hage) 179 

Raad van State (de — te 's-Gravenhage) 
14, 103, 104, 106, 159, 176, 179 

raadhuis zie gemeentehuis 
rachineburgen 77 
rechtbank (de — van eerste aanleg te 

Breda) 88 
rechten (de — van de abdij Thom te 

Baarle) 157-175 
rechten (de — van de heer van Breda 

te Baarle) 144-156 
rechten (de — van de hertog van Bra

bant te Baarle) 134-143 
rechterlijke organisatie (de Franse —) 87 
rechtsgebied (omvang van het — der 

schepenbank van Baarle-Hertog) 95, 
96 

rechtsgebied (omvang van het — der 
schepenbank van Baarle-Nassau) 83, 
84 

rechtsmacht (de hoge — over Baarle) 31 
rechtsmacht (de — der heren van Ber

gen op Zoom) 5 
rechtsorde (de handhaving der —) 82 
rechtspraak 230 

contentieuse 82, 181 
criminele 82, 181 
voluntaire 78*, 100, 101, 181 

rechtspraak 
(de criminele — over het gebied 
van Baarle-Hertog) 94 
(de voluntaire — over het gebied 
van Baarle-Hertog) 94, 97 
(de lage — te Borgvliet) 47 

regalia 134, 144 
regalia (— maiora) 135 
regalia (— minora) 135 
regalia (de — der heren van Breda) 37, 

144-145 
régalien zie regalia 
regeermacht 134, 135, 144, 179 
regenten (de — van Baarle-Nassau) 14 
regenten (de — van Turnhout) 14 
regalae iuris 107 
rekenkamer (de — van Brabant) 33 
religie (de handhaving der katholieke 

— te Baarle) 57 
religie (vrijheid van —) 103 
remissie (brieven van —) 145 
rentmeester 

(de —• van de heer van Breda) 
59, 110, 125, 144, 153 
(de — van de graaf van Hoog
straten) 154* 
(de — van de abdij Thorn) 128, 
129 
(de — van de hertog te Turn
hout) 48, 52 

republiek (de — Andorra) 1 
republiek (de Bataafse —) 173 
Republiek (de — der Verenigde Ne

derlanden) 3 ,4, 16, 55, 58, 63, 64, 
68, 103 

representanten (de — van Bataafsch 
Braband) 83 

Revolutie (de Brabantse —) 125 
Revolutie (de Franse —) 5 
roggepacht 119, 121, 127 
Rijksheerlijkheid (de vrije — Gemert) 4 
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s 
Samenwerking (— tussen de schepen

banken te Baarle) 102-104 
schabben (— uit 's Heren vroente te 

Baarle) 107 
schallijsten 3 
schepenbank (de —) 

van Antwerpen 98, 115 
van Arendonk 89 
van Beerse 89 
van Baarle-Hertog 78, 88-101, 
180 
(ontstaan van — van Baarle-Her
tog) 93 
(opheffing van — van Baarle-
Hertog) 100 
van Baarle-Nassau 78, 80-88, 181 
(ontstaan van — van Baarle-Nas
sau) 80-81 
(opheffing van — van Baarle-
Nassau) 87-88 
van Breda 80, 179, 180 
van Gierle 90 
van Turnhout 90, 91, 95, 143, 
180 
van Vosselaai 91 
van Weelde 91 

schepenbanken (de — in het land van 
Turnhout) 89 

schepenen 
van Baarle-Nassau 23*, 88, 149, 
194, 195 
van Etten 77, 180 
in de hof van Ginhoven te Zon
dereigen 120 
van de Oude Hof van Thom te 
Baarle 128, 163, 164 
van Roosendaal 77, 180 
van Turnhout 93 
zie ooit schepen-rechtsvinder 

schepengeloften 82 
schepenrechtspiaak (de — in het land 

van Turnhout) 92 
schepen-rechtsvinder 77 
scherprechter 53 
schetstekening (een — van de Baarlese 

enclaves uit ca. 1826) 16 
school (de — te Baarle) 102, 132, 167 
schoolmeester (de — te Baarle) 102, 

105 
schoorstenen (het aantal — te Baarle) 8 
schorsmolens 145 

schout (de —) 
van Baarle-Nassau 60, 86, 87, 
194, 195 
van het land van Breda 80 
van Castelree 12 
van Hoogstraten 132 
van Merksplas 91 
van Turnhout 48, 50, 52, 53, 
108», 182 

schout (het ambt van — van Baarle-
Hertog) 99 

schouw (de — over brandgercedschap-
pen te Baarle) 102, 104 

schouw (de — over ovens) 102, 104 
schouw (de — van waterlopen) 79 
schouw (de — over de wegen) 102 
schouwgelden 9* 
schouwvoering zie beleydinge 
schrode-ambacht 134 
schrijfambacht (het —) 134, 136, 152 
schrijfambacht (het — van Turnhout) 

53, 180 
schuurkerk (de — van het dorp Al

phen) 20 
secretaris (de — van) 

Alphen ca. 86 
Baarle-Hertog 99, 115, 120, 126», 
181 
Baarle-Nassau 86, 87 
Hoogstraten 132 
Merksplas 124 
de Oude Hof van Thom 130 
Turnhout 53 

senator (de —) 
P. J. M. A. Dierckx te Turnhout 
73, 178 
van het arrondissement Turn
hout, graaf De Merode 74 

servitium 41 
silex (een — gevonden in de Donker

straat) 12* 
slotje (het — Loveren te Baarlc) 
smokkelarij 67, 75 
sodetas leonina 107 
souvereiniteit (de — over Baarle) 31, 

57, 144, 179 
Spechtboek (het —) 137, 191 
spoorlijn (de — Tumhout-Tilburg) 17, 

20, 21 
springhengsten (het houden van —) 

145 
staatsgezag 57* 
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stadhouder (de — van de) 
schout te Baarle-Hertog 67, 102, 
194 
schout van Baarle-Hertog en Nas
sau 86 
drossaard te Breda 95* 
meier van de laatbank in het 
leen van den Houte 119 

stadsrecht (het — van Geertruidenberg) 
28, 159 

Staten (de — van Brabant) 65 
Staten-Generaal (de — der Verenigde 

Nederlanden) 16, 63, 103, 104, 
106, 107, 147, 171, 179 

statie (de — van Weelde) 21 
status quo (de — te Baarle in 1843) 

63, 72 
sterfman 120 
Stootboek (het —) 137 
strafrecht (het materieel —) 182 
straten (-— te Baarle-Hertog en -Nas

sau) 19 
zie ook de index van persoons- en 
'plaatsnamen s.v. Biwrïe-Hertog en 
-Nassau 

strijdbijl (een — gevonden aan de Hees
boom te Baarle) 12 

Τ 
Terra dotalis (de — der kerk van Baar

le) 27, 28, 165 
testament (acten van — ) 94 
testamenten (— opgemaakt door de 

pastoor van Baarle-Hertog) 94 
thesaurier-generaal (de — van de Raad 

van State) 14 
thimus 139 
tienden (de —) 230 

van de abdij T h o m te Baarle 
132, 160, 170-174, 185, 192 
van Castelree 11 
van het dorp Heese 43 
van de pastoor van Minderhout 
12* 

tienden (novale — te Baarle) 171 
tienden (kleine — van Baarle) 27, 170 
tienden (kleine — van Meerle) 27 

zie ook kerktienden en koren-
tienden 

tiendheffing (de — te Meerle) 170 
tiendklampen (— van abdis en kapittel 

van Thorn te Baarle) 47, 170, 174 
tiendklok 171 

tiendverpachting (acten van — ) 28, 86 
Tiendwet 1907, 174 
tol 

(de — van Baarle) 147, 179, 191 
(de wacht van de — te Baarle) 
148 
(de gelei — van Breda) 32, 38, 
178, 189 
zie ook conductus 
(de wacht van de — te Gilze) 148 
(de — op de Schelde) 47 
(de — op de heerwegen) 134, 
136, 144, 145, 147, 148 

toltarieven (— in het land van Breda) 
148* 

toren (de — van Baarle) 107 
toren (onderhoud van de — te Baarle) 

108 
Tractaat (het — van Fontainebleau 

1785) 16, 63, 67, 178, 190 
Tractaat (het — van Fontainebleau 

1807) 4 
Tractaat (het — van Maastricht 1843) 

17, 178, 190 
Tractaat (het — der Pyreneeën) 2 
transport (acten van —) 94 
Tuchthuis (het — te Breda) 83 
tijdrekening (de Franse —) 101 
tijnsrecht zie cijnsrecht 

U 

Uitgewonnen goed zie uitwinning 
uitkoop (contract van —) 94, 123 
uitschrijfbrieven 82 
uitvang 198, 199 
uitwinning (procedure van —) 128, 164 
uurwerk (onderhoud van het — te 

Baarle) 108 
urn (een — gevonden in de Donker

straat te Baarle) 12* 
u m (een — opgegraven op het gehucht 

Tommei) 12 
uytvanck zie uitvang 

V 

Vagebonden (het wacht lopen tegen -) 
123 

vastenavondhoenderen 152 
veerrecht 134 
veldtocht (de — met keizer Otto I naar 

Rome) 26 
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veldvruchten (verpachting van —) 126 
vennen (de — tot aan de Striene) 32, 

39, 42, 178, 189 
vennen (de — nabij Zondereigen) 15 
vennen (— te Zundert) 42 

zie ook ¿Ie index van persoons- en 
fhatsnamen s.v. Baarle-Hertog en 
-Nassau 

verdrag zie Tractaat 
verhuring (voluntaire —) 79 
verkoop (publieke — van de herberg 

De Zwaan te Baarle) 23* 
verkoop (publieke — van land onder 

Baarle-Nassau) 102 
verkoop (— van veldvruchten) 79 
vemadering (— van cijnsgoederen) 123 

125, 126 
verpondingsregisters 10, 10* 

zie ook meetboeken 
versnippering (verticale — van een 
heerlijkheid) 24* 
vestkamer (de — te Breda) 152 
villa (de — Baarle) 25, 188 
villa (de — Breda) 36 
Vierschaar (de Hoge — te Breda) 82 
vlag (het uitsteken van de — op de 

toren van Baarle) 106 
vlaggen (— uit 's Heren vroente te 

Baarle) 107 
vogelarij 134 
vogelkooi (stichten van een —) 145 
vond (recht van de —) 134 
vonnissen (executie van — te Turn

hout) 95 
voogden (beëdiging van —) 85 
voogdgeld 169, 180, 191 
voogdmannen (hertogelijke —) 25, 39, 

40, 47, 178, 188 
voogdij (deling der — te Baarle) 48 
voogdij (de — over de goederen van 

de abdij Thom te Baarle) 27, 28, 
128, 159, 177, 179 

zie ook advocaat 
voogdijen (de — Thom, Tongerlo en 

Nijvel) 38 
voogdijverhoudingen zie voogdij 
voorslag (recht van —) 134 
vrede 52* 
Vrede (de — van Munster) 5, 54, 55, 

56, 64, 171, 177, 183, 189 
vrederechter (de — te Ginneken) 88 
vroenhof (de — te Maastricht) 29 
vroente 

(de grote — te Baarle-Nassau) 
102, 106, 108», 149, 150, 153, 
153*, 185 
te Oordeel onder Alphen 199 
op het Oosteneind 200 
bij de Tommei 200 
te Ulicoten 201 
(de •— van Weelde en Poppel) 
149 
bij Zondereigen 201 

vruchtgebruik 32 
vruchtgebruik (— van Baarle-Hertog op 

de heide te Baarle-Nassau) 151 
Vrijheid (de — Mechelen) 3, 186 
Vrijheid (de — Turnhout) 48, 53, 54 

W 

Waag (recht van —) 134 
wagenveer (het — Breda-Maastricht) 

145 
wapen (het — der gemeente Baarle-

Hertog) 100 
wapen (het — der gemeente Baarle-

Nassau) 87 
warande(n) 49 
warandmeester (de — van het land 

van Turnhout) 122 
wastinae zie -woeste gronden 
waterleen (het — nabij Borgvliet) 47 
waternamen 7 
weduwenbeurs 145 
weekmarkt (de — te Turnhout) 50 
weesrekeningen 79, 85, 94, 97 
weg (de geprojecteerde — van Breda 

naar Antwerpen) 63* 
weg (de — van Turnhout naar Zon

dereigen) 15 
wegen (jurisdictie over de — te Baarle) 

84, 146 
zie ook heerwegen 

wegen (jurisdictie over de — te Zun
dert) 85, 146 

wegen (opmaken der — te Baarle) 105 
wegen (souvereiniteit over de — te 

Baarle) 145 
wegen (souvereiniteit over de — in het 

Rijnland) 146 
wetgeving (aanpassing der Franse — 

aan de abnormale toestand te Baar
le) 101 

wezen (oppervoogdij over de —) 134, 
135 
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wezen (het toezicht op de —) 94 
wczengoed (afrekeningen van —) 123 
wezengoed (toezicht op het beheer van 

—) 183 
wezengoed (verhuring van —) 79 
's Wildenleen (het — te Baarle) 139, 

140-143 
willige condemnatie (acten van —) 94 
woeste gronden (recht op —) 81, 134, 

136, 144, 148-152, 179, 191 
тле ook vToente 

woudkapelletje 12 
wijnpers (banrecht van —) 134, 153 

zaalkerkje 12 
zaken 

contentieuze 97 
extra-judiciële 85 
judiciële 85 
van registratie 85 

zegel (bewaren van het —) 79 
zegel (het — der) 

schepenbank van Baarle-Hertog 
99-100 
schepenbank van Baarle-Nassau 
87 

zoutketen 145 
zwaandrift (het recht van —) 134 

ADDENDUM 

Eerst tijdens het afdrukken van deze studie konden wij ten huize van mevrouw 
E. J. A. van Vliet-Joosen te Tilburg vluchtig kennis nemen van een m.s. geschie
denis der beide Baarle's, in 1946 voltooid door haar vader de heer H. Joosen 
(1869-1947), oud-hoofdonderwijzer en wethouder te Baarle-Nassau (zie pag. 14 
noot 31). Het met zeer duidelijke hand geschreven manuscript omvat 313 pag. folio 
en is verdeeld in de volgende hoofdstukken: I. Geschiedenis van Baarle. II. De ge
schillen tusschen de twee dorpsbesturen. III. De belastingen. IV. De tienden. 
V. Het armbestuur. VI. De kerk. VII. De hervormde kerk. ПІ. Het onderwijs. 
IX. Het dorpsleven en de volksvermaken. X. Briefwisseling en postverkeer. 
XI. Politie en justitie. XII. Volkshuisvesting en brandweer. XIII. De zorg voor de 
volksgezondheid. XIV. Het huis van Loveren. Bruheze. 

Het is uiteraard thans niet meer mogelijk van de inhoud gebruik te maken. 
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STELLINGEN 

I. De mening van Boland en Lousse dat in de clausule in het 
testament van hertog Hendrik II van Brabant (1248), waarbij 
deze vrijdom verleent van zekere heffing bij vererving van 
goederen, fideliter promisimus, quod, ab hoc die invper-
petuum, terrain nostrani, quam nunc •possidemus, ah HL· 
exactione sive extorsione, que vulgariter dicitur mortua manus, 
ahsolvimus et quitamus de woorden terra nostra betekenen 
hertogdom Brabant in plaats van hertogelijk domein, is niet 
houdbaar. 

G. Boland en E. Lousse, Le testament d'Henri 
II, duc de Brabant (22 janvier 1248), in: Revtie 
historique de droit français et étranger, 4e s. 
18e année (1939), 349-387. 

II. Grondslag van de jaaibede in het land van Breda is het 
gemeenschappelijk gebruik van de woeste gronden, toebe
horende aan de heer van Breda. 

Anders voor Holland: I. H. Gosses, Welgebo
renen en Huislieden (Groningen 1926), 23 e.v. 

III. De opmerking van Juten, dat de Tempeliers te Oosterhout 
enige leden in de schepenbank aanwezen geeft een onjuist 
beeld van de rechterlijke organisatie aldaar. 

G. C. A. Juten, Geschiedkundige Atlas van 
Nederland, in: Taxandria XXXVII (1930), 13. 

IV. Het Keizerlijk decreet dd. 18 aug. 1811 „betrekkelijk tot zo
danige inwoners der hollandsche Departementen, die tot hier 
toe geenen vasten Familie-Naam en voornaam gehad hebben". 
[Bulletin des Lois 7178) is in het arrondissement Breda hoe
genaamd niet toegepast. 

V. Het in consignatie geven van onroerend goed was rond Breda 

dn de 17e eeuw niet onbekend. 

VI. De invloed van de Staten-Generaal in de baronie van Breda 
werd tijdens de Republiek in het algemeen sterk beperkt door 





de aldaar uitgeoefende macht van de prinsen van Oranje 
en/of hun domeinraad. 

VII. De archieven der Brabantse geestelijke en liefdadige instel
lingen vormen een niet te verwaarlozen bron voor de kennis 
der finandële positie van het middeleeuwse stadspatriciaat. 

VIII. In het belang van de studie der vaderlandse oorkondenleer 
moet in de inleiding tot de inventarissen van middeleeuwse 
— landsheerlijke stukken bevattende — archieven ruim aan
dacht worden geschonken aan de toenmaals bestaande kanse-
larijgebruiken. 

IX. De bezittingen van een rechtspersoonlijkheid bezittend onder 
het Ancien Régime opgericht schuttersgilde, dat nimmer bij 
geldig besluit der gezamenlijke leden is opgeheven, gaan, 
indien niet tevoren terzake een andere regeling is getroffen 
door het 'bevoegd orgaan, na het overlijden van het laatst over
gebleven lid over op diens erfgenamen. 

X. De nog bestaande schuttersgilden in de voormalige baronie 
van Breda bezitten rechtspersoonlijkheid krachtens het bij hun 
oprichting door de prinsen van Oranje verleend octrooi. 

Art. 14 lid 2 sub Io der Wet van 22 april 1855 
(Stbl. 32) tot regeling en beperking der uit
oefening van het regt van vereeniging en ver
gadering. 

XI. Voor een aantal gemeenten in het arrondissement Breda valt 
het bewijs te leveren, dat het houden van openbare gods
dienstoefeningen buiten gebouwen en besloten plaatsen aldaar 
in 1848 niet gebruikelijk was. 

Artikel 184 lid 2 Grondwet. 

XII. De Artikelen 4 en 39 der Archiefwet 1962 geven onvoldoende 
waarborg voor het ter reproduktie in bruikleen verkrijgen 
van in particulier bezit berustende archieven door de overheid. 

Behoort bij F. A. Biekelmans, De belgische endaves in Nededand, diss. Nijmegen 
1965. 










