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1. INLEIDING

Door de in voorbereiding genomen ruilverkaveling Etten-Leur is het
gebied van de gemeente Etten-Leur weer in de belangstelling gekomen
van historisch-geografen. Inmiddels bracht J. Renes in 1977 verslag uit
over cultuur-historische achtergronden van het landschap.l Ook de rap
portage over de bodemkartering ten behoeve van de ruilverkaveling
wijdt aandacht aan deze achtergronden.2 Deze twee studies worden nog
aangevuld door een meer algemene behandeling door Renes.3

Kort na de Tweede Wereldoorlog, zijn enkele studies over de ont
wikkeling van Etten in de loop der eeuwen verschenen, die een sterk
historisch-geografisch tintje hadden. Toen was het vooral Merkelbach
van Enkhuizen die aandacht aan Etten besteedde.4 Hij plaatste als eerste
de ontwikkeling van de nederzettingen in dit gebied in een ruimer fy
sisch-geografisch kader en stelde daarbij vast dat de plaatsen die als de
oudste nederzettingen aangemerkt lijken te moeten worden, steeds op
ver naar het noorden doorlopende hoge ruggen in het terrein liggen,
merendeels omringd door lage gronden.5 Deze waarneming is nog steeds
van waarde voor het nederzettingsonderzoek in deze streek.

In al deze studies werd er steeds weer op gewezen dat het hoge
gedeelte van Etten vroeger voor een deel met veen bedekt was, veen
dat inmiddels vrijwel volledig is opgeruimd. Doch zelfs Bles2 voelde
zich, ondanks zijn werk aan de bodemkartering te Etten, niet in staat
om aan te geven waar dat veen dan wel gelegen had: met de grondboor
is het niet meer te vinden. Ten Cate had in zijn studie van de Ettense
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fig. 1. Ligging studiegebied

Monnikenmoer nogal wat problemen bij het eenduidig lokaliseren van
een klein stukje van dat veengebied.6 Zo bleef tot nu toe de uitgestrekt
heid van de veenbedekking in het Ettense nog onbekend. Deze onzeker
heid weerhield echter de samenstellers van de catalogus bij de tentoon
stelling "Dorpen in Brabant"7 er niet van te stellen dat de welvaart van
Etten in direct verband stond met de turfgraverijen aldaar. Welk aandeel
de turf wel had in de Ettense welvaart, werd nog door niemand ook
maar bij benadering becijferd. Merkwaardigerwijs maken nog Van
Goor,8 noch de Tegenwoordige Staat9 melding van turfgraverij of turf
handel in Etten of Leur in het midden van de 18e eeuw! Nader onder
zoek naar de juiste verhoudingen is te meer op zijn plaats omdat KleplO
reeds liet zien dat Etten-Leur alleen al op basis van een puur agrarische
economie tot de welvarende dorpen kon behoren.

Niet alleen het puur lokale be
lang pleit voor een juiste beschrijving
van de turfexploitatie, maar ook het
verschijnsel dat in de landelijke his
torisch-geografische literatuur nau
welijks enige bekendheid bestaat
met voorkomen van veengebieden in
het middeleeuwse westelijke Noord
Brabant.

Nog steeds verschijnt het zuidelijk
deel van west-Noord-Brabant als
"zandgrond", óók op kaartjes die
pretenderen de toestand "aan het
begin van onze jaartelling" weer te
geven.ll De Peel wil nog wel eens
behoorlijk weergegeven worden
(soms alleen maar wat er nu nog
van over is!), het west-Noord-Brabantse veen is bij haast allen onbe
kend. Toch is er al veel over gepubliceerd.12 Misschien kan een analyse
van de veenbedekking in Etten e.o. bijdragen tot de landelijke kennis
over de veenbedekking in onze streek.
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In de hier gepresenteerde studie wordt gepoogd om, met behulp van
archief- en terreingegevens, alsnog aan te geven welke gebieden met veen
bedekt waren. Tevens zal aan de orde komen hoe dat veen zo volledig
kon verdwijnen en in wèlke mate de dorpsgemeenschap bij de daarmee
verband houdende moerriering betrokken was. Om dit laatste te kunnen
beoordelen wordt ook de agrarische ontwikkeling van Etten in de studie
betrokken.

Om praktische redenen werd het te bestuderen tijdperk kort gehou
den: ca. 1200-1500. Vóór 1200 is er geen archief-informatie over het
gebied beschikbaar. Na 1500 verplaatste de moernering zich naar gronden
ten zuidwesten van het studiegebied, zodat de belangrijke turfgraverijen
bij Etten toch aan de orde kunnen komen. Op basis van de kennis die
daarover wordt opgedaan, kan voorts nog wel een eerste indicatie van
de later aangesneden veendekken gegeven worden. Het bestudeerde
gebied omvat Etten, Leur en Sprundel.

Dat gebied was in de middeleeuwen een vanzelfsprekende eenheid.
De grens van het onderzoeksgebied is als volgt. Ten noorden van de
spoorlijn Roosendaal-Breda omvat het studiegebied precies de gemeente
Etten-Leur. Ten zuiden van de spoorlijn omvat het aanzienlijk meer dan
de gemeente Etten-Leur: de grens volgt de gemeentegrens met Breda en
loopt voorts tot de Turfvaart en langs die vaart stroomopwaarts tot bij
het westelijk einde van de Rijsbergse Goudsberg. Daar loopt de grens
door het landgoed de Pannenhoef naar de grens Rucphen -Zundert, die
gevolgd wordt tot de zuidpunt van de Scherpenberg. Langs de westrand
van Vorenseinde (dat onder de parochie Sprundel hoorde) en de weg
Rucphen-Sprundel-Hoeven wordt de omgrenzing voltooid.

De resultaten worden gepresenteerd in drie blokken van een eeuw.
Deze blokken worden gescheiden door paragrafen die het gebeurde van
de voorgaande eeuw samenvatten, een momentopname van het land
schap schetsen en tevens een inleiding op de volgende eeuw geven. Aan
dit alles gaat een overzicht van de vermoedelijke fysisch-geografische
toestand ca. 1200 vooraf. De daarbij gepresenteerde veenbedekking
wordt in de latere hoofdstukken verantwoord. Tenslotte wordt nog een
samenvatting gegeven.
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De begrenzing van de "eeuw-blokken" (ca. 1200-1289; 1290-1389;
1390-1500) is vooral bepaald door twee gebeurtenissen: de scheiding
tussen het land van Breda en dat van Bergen, en de feitelijke vereniging
van Sprundel-Hertog met het land van Breda. Voor het einde van de
eerste periode is bovendien nog een belangrijke informatiebron beschik
baar om de ontginningstoestand te kennen.

4

Jaarboek De Oranjeboom 33 (1980)



Il. DE FYSISCH-GEOGRAFISCHE TOESTAND CA. 1200

Voor het reconstrueren van de ontginningsgeschiedenis van een ge
bied is kennis van de bodem, liefst naar de toestand zoals die was toen
men de ontginning aanving, een vereiste. Voor ons studiegebied kan de
huidige toestand afgelezen worden uit enkele bodemkarteringen die ver
richt werden ten behoeve van de ruilverkavelingen Oudgastel-Ouden
bosch, Etten-Leur en Haagse Beemden, alsmede uit de landelijke bodem
kaart op schaal 1 : 50.000.13 Ten behoeve van de ruilverkavelingen
werden ook goede hoogtekaarten vervaardigd, schaal 1: 10.000 met
hoogtelijnen om de 25 cm. H Voor de bebouwde kommen en enkele
randgebieden werd gebruik gemaakt van de hoogtekaarten van de Topo"
grafische Dienst te Delft.

Een geologische detailkaart bestaat voor het allergrootste gedeelte
van het studiegebied nog niet. Een klein hoekje bij Hoeven op het in
middels gepubliceerde blad Willemstad-oost15 biedt echter wel enig
houvast om ook iets over de rest van Etten te kunnen zeggen. Daarbij is
ook de geologische overzichtskaart van Nederland16 een hulpmiddel.

De toestand in het verleden is daarmee nog allerminst bekend. De
activiteit van de mens heeft direct en indirect nogal wat veranderd aan
de bovenste lagen. Daarbij hoeft niet alleen aan moderne ophogingen of
afgravingen (ontgrondingen) gedacht te worden. Ontginnen hield vaak
ook afgraven in, en in ieder geval ontwateren. Door de ontwatering trad
in veengebieden klink op, waardoor de lage veengebieden later gemak
kelijker met een kleilaag bedekt konden worden. Op andere plaatsen
werd een veendek volkomen afgegraven, of een vele decimeters dikke
laag humeuze grond opgebracht. Ontwatering van hooggelegen gebieden
heeft daar zandverstuivingen veroorzaakt. In de volgende hoofdstukken
zal, daar waar dat het best past, aangegeven worden op basis waarvan
de nu volgende rekonstruktie van de toestand in het verleden (meer
bepaald ca. 1200 AD) tot stand kwam.

Geologische ontwikkeling

De oudste bodemlaag die voor het landschap van Etten e.o. van
belang is, is een zware kleilaag. Deze werd ongeveer een half miljoen
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jaar geleden gevormd en helt wat af in noordelijke richting. Ondanks die
grote ouderdom zit deze laag nu niet erg diep. Bij de Bremberg werd er
al in de middeleeuwen klei uit gewonnen voor de steenbakkerij. In deze
kleilaag zijn grote noord-zuid-gerichte dalen uitgesleten. Deze bepalen
nog steeds de grote golvingen in het terrein, die zo fraai te zien zijn op
de wegen Breda-Etten en Etten-Hoeven. In het zuiden van het studie
gebied ligt ook een dergelijk dal, maar dan met een richting zuidwest
noordoost. De noord-zuiddalen moeten oorspronkelijk veel verder naar
het zuiden doorgelopen hebben dan thans nog te zien is.

Op de kleilaag ligt een deken van dekzand: zand dat daar door de
wind is neergelegd in verschillende perioden van de jongste ijstijd. De
dikte van deze laag wisselt sterk, maar bedraagt plaatselijk enkele meters.
Binnen het dekzand onderscheidt men nog oud- en jongdekzand. Het
oude dekzand is afgezet in een zwakgolvend patroon, het jonge dekzand
meer in koppen en ruggen. Vooral deze ruggen hebben de hogere delen
van de oude noordzuiddalen "afgedamd", waardoor kommen ontstonden
die als een kralensnoer op een rij liggen. Ook in de diepere delen van de
dalen kwamen dergelijke dammen voor, zodat binnen zo'n dal nog af
zonderlijke kommen ontstonden.17

Een andere categorie laagten wordt gevormd door de plaatsen waar
zand weggeblazen werd, om iets verderop een stuifduin te vormen. Al
hoewel die duinen nu meestal nogal afgevlakt zijn, zijn deze uitwaaiings
laagten-met-duin op de hoogtekaart en in het terrein nog te herkennen.

Al op het eind van de jongste ijstijd begon zich in de diepere kommen
veen te vormen. Deze veenvorming zette zich daarna voort, waarbij het
veen uiteindelijk over de rand van de kom heen kontakt maakte met
andere veenpakketten. Zo ontstonden uitgestrekte veengebieden, waar
door de hoogteverschillen in het landschap soms vrij sterk genivelleerd
werden. Wel bleef de globale afhelling van ca. 13 m + NAP in het
zuiden tot onder N.A.P. in het noorden bestaan. Hierbij dient men te be
denken dat de toenmalige zeespiegel nog ver onder het huidige N.A.P.
stond! In het laagste gedeelte van het studiegebied trad in de laatste
5000 jaar veengroei op die aansloot bij de ontwikkeling van het grote
veengebied in Holland. De bovenkant van dit veen lijkt in Etten tot
ca. .30 cm + N.A.P. gereikt te hebben. Daar waar koppen en ruggen in
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fig. 2. Zonering van het studiegebied

het jonge dekzand hoog genoeg waren, bleven er zandplekken in het lage
gedeelte van Etten. Deze staan bekend als donken. De laatste ontwikke
ling voordat de mens merkbaar zijn intrede deed in het studiegebied was
misschien de afzetting van een kleilaagje op het laaggelegen veen.18

Ons studiegebied zag er uiteindelijk dus ruwweg als volgt uit. In
het noorden een vrij vlak en aaneengesloten veengebied op ca. 30 cm
+ N.A.P., met hier en daar donken die wat hoger waren. Ten zuiden
daarvan een geleidelijk tot ca. 13 meter hoogte stijgend landschap met
afwisselend veen en zand aan de oppervlakte, en op betrekkelijk geringe
diepte klei. Merkwaardigerwijs waren er in het gebied geen beken van
betekenis: het regenwa
ter werd in kommen en
veengebieden veelalvast
gehouden, ondanks het
vrij grote hoogteverschil.

Zónering

Voor een overzichte
lijke behandeling van de
ontwikkeling van land
schap en nederzettingen
in Etten blijkt een zo
nering erg verhelderend
te werken.

We onderscheiden:
I Het Lage;
Il De Randzone;
III Het Kerngebied;
IV Het (westelijk en

oostelijk) Centrale'
Moergebied;

V Het Zuidelijk
Moergebied.
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Beide "moergebieden" omvatten meer dan alleen maar veengronden;
in het Randzême- en het Kerngebied kwam ook wel wat veen voor en het
Lage was haast geheel een veengebied. Deze indeling is gekozen op grond
van de in de loop van het onderzoek vastgestelde ontwikkeling van het
studiegebied.

Het Lage

Tot het Lage wordt het gedeelte van het studiegebied gerekend dat
ten noorden van de doorlopende hoogtelijn van 1,0 m+ ligt. Deze lijn
loopt van 1300 m ten noorden van Hoeven-centrum naar een lijn op
400 m ten zuidwesten van het dwarsstuk in de Laakse Vaart, op 100
200 m ten oosten van het Monnikenriool naar het noorden tot 700 m
ten noorden van de Kuyerstraat. Daar buigt de grens weer terug naar
het zuiden, om de Danenberg heen. De grens snijdt de Bankenstraat op
200 m ten noorden van de Geerstraat en de Hooidijk op 550 m ten
noorden van die straat. Dan gaat het oostwaarts, tot aan de Keenstraat,
die op 200 m ten noorden van de Rijsdijk doorsneden wordt. Vlak ten
oosten van de Keenstraat buigt de grens naar het zuiden, tot 200 m van
De Leur. Over de Leursevaart draait de grens weer naar het noorden om
dan op ca. 1 km ten noorden van de Attelakenseweg te blijven lopen, tot
aan de Deurne. Daar draait de grens van het Lage naar het noorden. In
het Lage bestond de grootste oppervlakte uit veen, hier en daar bedekt
met wat klei. Door kombinatie van hoogte- en bodemkaarten werden
schetsmatige bodemprofielen door het Lage en de Randzone verkregen.
Daarin is duidelijk te zien hoe de veenlaag als een wig dun uitloopt tegen
de in zuidelijke richting alsmaar hoger komende zandondergrond. Boven
dien zijn de effekten van het inklinken van de veen- en kleibodem ten
gevolge van ontwatering duidelijk te zien. \Vaar de veenlaag uitwigde op
een zandondergrond had deze klink echter geen invloed op de hoogte
ligging. Wel zal de bodemkartering zeer dunne veenlaagjes niet aangete
kend hebben. Juist omdat die laagjes dan dun zijn, verstoort dat gemis
het beeld niet al te sterk. Hierdoor kan de hoogte van de bovenkant van
het veen, vóór de klink en de opslibbing met klei, toch geschat worden.
Zowel aan de rand van het Hoge als tegen de donken wordt daarvoor
een waarde rond de 30 cm + N.A.P. gevonden.
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In het Lage komen enkele grote en heel wat kleine donken voor:
plaatsen waar de zandondergrond een heuvel vormt die door het veen
heen steekt. Een groot donkencomplex is de Kelsdonk op het einde van
de Hooidijk. Een tweede grote donk is de Zwartenberg, gelegen in het
westelijk gedeelte van de huidige gelijknamige polder. Beide grote
donken zijn de laatste decennia gebruikt als vuilnisbelt: ze werden daar
toe eerst uitgegraven, waarna het verkregen gat met vuilnis gevuld werd.

De kleine donken zijn talrijker. In het midden van het Goed van
Ikkelligt er een; voorts is er een donk op ca. 1 km ten noorden van de
Kelsdonk aan de kruising Bollendonkseweg-Monnikenriool: de Bollen
donk? Achter in de Hanekinderstraat zit een donk die een opvallende
uitloper heeft in de vorm van een smalle hoge rug. In het zuiden van de
polder Zwartenberg lag de Lobsdonk.

Afgezien van deze donken was het Lage oorspronkelijk vrijwel geheel
een veengebied. In het noordoosten werd het doorsneden door de rivier
De Mark, die aanvankelijk door het oosten van de polder Zwartenberg
naar het zuiden stroomde om bij de huidige molen een grote bocht naar
het noordwesten te maken en via de Leurse Haven richting Zevenbergen
verder te gaan.19 Deze rivier was de hoofdontwatering waarin tal van
moeraswatertjes uitmondden. In het westen was dat de Lake, in het
oosten een natuurlijke voorloper van de Leursevaart-Brandsevaart en de
Attelake. Alleen dit laatste water heeft zijn oorspronkelijke aard nog
behouden: een smal kronkelig watertje door een veengebied. Uit het feit
dat de Emer zich ter weerszijden van de Lake uitstrekt, valt op te
maken dat de Lake oorspronkelijk een klein watertje was. Mogelijk zijn
er meer dergelijke ontwateringen geweest, maar die zijn dan aan mijn
aandacht ontsnapt. (bv.: bij Zwermlalee - Sarmelake?) In het veengebied
kwamen enkele meren voor, die echter door de latere ontwikkelingen
moeilijk met enige zekerheid te lokaliseren zijn. Zo kan het Overste
Overmere gelegen hebben ter plaatse van de Hoop, een nu hoog opge
slibd stuk grond juist buiten het studiegebied aan de mond van de
Laakse Vaart. Het Middelmere zou dan tussen dit meer en de Mark bij
Zevenbergen gelegen moeten hebben. Het Heulmeer moet echter ten
zuiden van Hoeven, en dus niet in het Lage, gezocht worden.20 Dat het
zuiden van de polder Zwartenberg oorspronkelijk een groot meer geweest
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zou zijn is een misvatting. Daar lag de Lobsdonk en een groot aantal
landerijen.21

In het veengebied waren enkele moerasbossen. Een daarvan strekte
zich uit in de Oostpolder, in de Elshout en het aangrenzende Strijpen
onder Prinsenbeek. Men had daar bij de uitvoering van de ruilverkave
ling Haagse Beemden-west heel wat te stellen met in het veen bewaarde
boomresten! Een ander moerasbos bevond zich in het noorden van het
Goed van Ikkel en het aangrenzende gebied onder Hoeven. (het bos
Vuchte).

Tot het Lage wordt ook de strook wat hogere gronden gerekend, die
later in de Middeleeuwen nog door klei bedekt zou worden. Doordat de
zandondergrond in het zuiden vrij snel oploopt, is deze strook maar smal.

De Randzóne

Onder de Randzóne wordt de noordelijkste strook zandgronden be
grepen. De noordzijde grenst aan het Lage. De zuidgrens wordt gevormd
door de in 1268 tot stand gekomen zuidgrens van het gebied van Etten
onder de palen van de Hoeven. Oost- en westgrens vallen samen met die
van het studiegebied. In deze randzóne bereikt de bodem hoogten van
ca. 6 meter + NAP. In deze zóne komen ook de grote noord-zuiddalen
duidelijk tot uiting. Van west naar oost zijn dat: het dal van de Kibbel
vaart pal ten oosten van Hoeven; het dal van de Kriekevaart tussen
Etten en de Donk; het dal van de Brandsevaart ten zuiden van de Leur.
Deze dalen waren deels opgevuld met veen, waarvan vaak in de diepste
plaatsen nog resten aanwezig zijn. Door deze veentongen moet het zui
delijker gelegen veengebied traag afgewaterd hebben. Vermoedelijk ge
beurde dat niet door echte beekjes omdat de overgeleverde toponiemen
steeds op -vaart uitgaan: dat duidt eerder op gegraven turfvaarten dan
op natuurlijke beekjes. Ook het toponiem Sprang zou een naam voor
gegraven water kunnen zijn: in dat geval een waterloop die aan de zuid
oost-, oost- en noordoostzijde langs Hoeven stroomde.

Voor het overige bestond de Randzóne uit hoger gelegen zandgronden.
Attelake bestaat uit een groot driehoekig plateau op ca. 5 tot 6 m +
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NAP, dat in noordelijke richting vanaf de Attelakenseweg (ca. 5 m +)
helt naar de rand van het Lage (1 km verder, 1 m + NAP). De Leur
ligt juist op een drempel in het grote dal aldaar: een geschikte plaats
om dat dal over te steken. Ten westen van De Leur stijgt de bodem tot
tussen 4 en 5 m + NAP. In de driehoek tussen de Kwadestraat, Sander
en Slagveld is een ingesloten laagte (2,35 m + ). Naar het zuidwesten
loopt het terrein verder op. De Hoge Haansberg bereikt zelfs 7~ m +
NAP. Ook hier is de globale terreinhelling 3 tot 4 meter per kilo
meter. De Donk is een lange smalle, noord-zuid-gerichte rug, die in
het noorden tot 4 m + NAP reikt, en in het zuiden niet hoger komt
dan 4~ m + NAP. Daardoor is vooral het noordelijk gedeelte erg op
vallend: de dalen ter weerszijden hebben nu een bodem op ca. 1 m +
NAP; de helling bedraagt er tot 1 meter op 50 meter! Tenslotte is er
de Halderberg. Deze mag niet verward worden met de Halderdonk. De
Halderdonk is de donk in de polder Halle onder Prinsenbeek. De Halder
berg is een hoge kop waarop het dorp Hoeven ontstaan is. Het hoogste
punt is er 6,2 m + NAP: precies dáár werd de kerk gebouwd. Aan de
oostzijde is de helling van deze "berg" erg opvallend. Iedereen die Hoe
ven wel eens aan die kant in of uit gereden is, weet dat. De helling
bedraagt er 1 meter op 100 meter. In noordelijke richting is de helling
veel minder: 1 meter op 250 meter.

De Randzone wordt dus gekenmerkt door hoogteverschillen van ca.
4 m/km in noordelijke richting, en veel grotere verschillen dwars op de
dalrichtingen. Het oostelijk gedeelte is een aaneengesloten hoog zand
gebied met een daar betrekkelijk ondiep dal. Het westelijk gedeelte valt
uiteen in twee hoge koppen, gescheiden door twee diepe, oorspronkelijk
met veen gevulde, dalen.

Het Kerngebied

Het Kerngebied van Etten omvat een grote hoge kop in het terrein,
waarop later de Banakker en het dorp Etten tot ontwikkeling kwamen.
In het noorden grenst het aan de Randzone, in het zuiden aan het "Zui
delijk Moergebied" . Voor deze grens kan de middeleeuwse weg Breda
Sprundel-Roosendaal aangehouden worden. De oostgrens kan iets ten
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westen van de Vaartkant gelegd worden, de westgrens op de Katten
straat-Reistraat en een rechte sloot tussen de Grauwe Polder en het
Ettense Moleneind.

Het Kerngebied bereikt zijn grootste hoogten in het westen. De
kerk van Etten staat op een kop die 9,5 m+ haalt. Een dergelijke
hoogte strekt vandaar naar het zuiden en bereikt ten westen van de
molen juist 10 m+. Vanaf deze hoge westzijde strekken enkele kleinere
ruggen in noordoostelijke richting. Tussen deze ruggen zijn waterloopjes
te herkennen die uiteindelijk het oostelijke deel van het Centrale Moer
gebied inlopen. Een dergelijke struktuur doet sterk denken aan het
middengebied van Princenhage. De hoogteverschillen zijn binnen het
Kerngebied niet groot. De kleine ruggen steken ca. 1 meter boven de
tussenliggende dalbodems uit, terwijl het terrein globaal in noordooste
lijke richting daalt met 4~m/km; deze helling wordt niet geblokkeerd
door kleinere ruggen. Voor zover valt na te gaan kwam er in dit gebied
vrijwel geen veen voor.

Het Centrale Moergebied

Ter weerszijden van het Kerngebied strekten zich twee door veen
en heide gedomineerde gebieden uit. Aan de westzijde werd dat moer
gebied begrensd door de hoogten van de Halderberg en die van het
Reike bij Rucphen, maar via de laagte bij de Reul stond het veengebied
in westelijke richting in verbinding met het veen in het Reulmeer. De
oostgrens viel samen met de Liesenberg, een vrij grofzandige hoge rug
die tevens de westgrens is van het Liesbos dat op sterk lemige grond
groeit. Aan de noordzijde grenst het Centrale Moergebied aan de Rand
zone, aan de zuidzijde bij de oude weg Breda-Roosendaal aan het Zuide
lijke Moergebied.

Onder "moergebied" zullen we hier een gebied verstaan waar, be
halve echt veen met de daarin voorkomende meren, ook heide, moeras
bos en plaatselijk stuifzand voorkomt. Zowel uit veen als uit heide won
men vroeger turf.
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.;, Het westelijk gedeelte

Het westelijk gedeelte van het Centrale Moergebied valt uiteen in
enkele veencomplexen: het dal van de Kibbelvaart; een complex ten
zuidwesten van de Hoge Donk; een veengebied met de Lokker als
centrum en een uitloper naar het Ettense Moleneind en naar het noor
den; een veengebied pal ten noorden van Sprundel (De Brande). Tussen
deze voormalige veengebieden lagen hogere ruggen en vrij vlakke hogere
gebieden. Daar zal geen echte veengroei geweest zijn, maar wel een,
mogelijk vochtige, heidebegroeiing. Veel toponiemen zijn er niet: Vos
donk, Hoge- en Lage Donk zijn namen die als donk-naam duidelijk ver
band houden met de vroeger venige omgeving.

* Het oostelijk gedeelte

In het oostelijk gedeelte van het Centrale Moergebied lag maar één
veencomplex. Dit vulde het dal dat ten oosten van de Vaartkant ligt en
strekte van ca. 300 m ten zuiden van de Leur tot pal aan de middel
eeuwse weg Breda-Roosendaal. Het was ca. 300 tot 500 meter breed.
Ten westen en oosten hiervan stijgt de bodem vrij snel. Tussen het veen
en de oostgrens ligt een vrij vlak gebied met een hoogte tussen 4~ en
6,2 m+NAP. De eigenlijke Bremberg was een relatief geringe hoogte
nabij de Hoogstraat. Ten zuiden ervan ligt een ronde laagte, welke
mogelijk ook met veen gevuld was. Het kan, gezien de ligging tegen
deze hoogte en de Liesenberg, een uitwaaiingslaagte zijn.

* Rekonstruktie van veengebieden

Bij de reconstructie van de veengebieden in dit Centrale Moergebied
en in het Zuidelijk Moergebied is er van uitgegaan dat in een hellend
landschap als dat van Etten de oppervlakte van een groot veen niet
horizontaal zal liggen, maar wat scheef, net als de grondwatertafel in
een dergelijk landschap.22 In de volgende hoofdstukken zal worden aan
gegeven vanuit welke aanknopingspunten de ligging van het veenopper
vlak geschat werd. In wezen wordt zo alleen de hoogte bepaald waarop
de rand van het veen lag. Afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van
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het veen, zal dit hol of bol liggen. Daar het veen verdwenen is en alleen
wat resten in diepe plaatsen zijn achtergebleven, valt moeilijk te beoor
delen welk ontwikkelingsstadium het veen in de verschillende gebieden
had bereikt voordat de mens tot turfwinning overging. Daarom wordt
als gulden middenweg aangenomen dat de veenoppervlakte vlak was.

In het westelijk gedeelte van het Centrale Moergebied werd een
vlak gevonden dat in het middengedeelte met 1,75 m/km daalde, ter
plaatse van de Lokker met 1,9 m/km; bij de Kibbelvaart met 1,55 m/km
en in het zuiden met 1,1 m/km. In het oostelijk gedeelte werd een helling
van ca. 1 m/km gevonden. In het hoogteverschil tussen zuid- en noord
einde van de veengebieden moet in het westen ca. 8 meter geweest zijn,
in het oosten ca. 3 meter. In het noorden sloot het veen van het westelijk
gedeelte aan op het veen van het Lage.

Het Zuidelijk Moergebied

Het Zuidelijk Moergebied omvat het gedeelte van het studiegebied
dat ten zuiden van de middeleeuwse weg Breda-Sprundel-Roosendaallag.
Deze weg zal een zodanig verloop gehad hebben dat men zo min mogelijk
door veengebieden moest trekken. Daardoor heeft deze weg betekenis
als grenslijn tussen veengebieden.

Dit gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van structuren.
In het noordoosten is er een groot aantal ingesloten laagten, vooral
tussen het Zandspui en het Hel/egat. Dit kunnen afgedamde delen zijn
van het oude noordzuiddal dat bij de Leur uitkomt, maar mogelijk zit
ten er ook uitwaaiingslaagten tussen. Deze laagten werden later alle
onderling en met de buitenwereld verbonden door turfvaarten, zodat ze
kennelijk vroeger volgegroeid waren met veen.

Een dergelijke sliert ronde en soms langwerpige laagten is er ook ten
zuidoosten van de weg De Locht-Oosteind. Ten zuidwesten daarvan ligt
een zuidwest-noordoost gericht onregelmatig dal.

Het is niet uitgesloten dat dit dal, dat tot dicht bij Sprundel door
loopt, ooit met veen gevuld was. De archivalia geven voor de ligging van
dit veen echter geen duidelijke aanwijzingen en de turfvaart die er ooit
doorheen gelegd is, leidde ook naar verderop gelegen veengebieden. Wel
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is het zeker dat in de Koopmansblikken ten westen van de weg Etten·
Klappenberg.Zundert, een veenpakket lag.

Ten zuiden van dit dal ligt o.a. de Klappenberg: een hoogte van 9
tot lOm+NAP die mogelijk als een soort eiland in het veen gelegen
heeft. Ten zuidwesten ervan liggen nog wat ingesloten laagten, waarvan
de Menmoer wel de grootste is. Verder naar het zuidwesten strekte zich
een groot aaneengesloten veengebied uit, dat het dal van de Bieloop
geheel opvulde. Dit veen liep tot dicht bij de weg Sprundel.Klein Zundert
door. Via twee met veen gevulde dalen stond het in verbinding met een
tweede groot veengebied ten zuiden van Sprundel. Dat sloot vervolgens
weer aan op veengebieden buiten het studiegebied.

Voor dit grote veengebied werd een veenoppervlak gereconstrueerd
dat in het uiterste zuidwesten op ca. 12 m -+ NAP lag en naar het oost·
noordoosten afhelde met 1 mlkm ten zuiden van Sprundel, 0,7 mlkm
in de buurt van de Grote Lokker en ca. 1,5 mlkm ten zuiden van de
Klappenberg.

Tussen het veengebied ten zuiden van Sprundel en dat bij de Grote
Lokker ligt de Zurendonk. De naam van deze hoogte (tot 13 m+ )wijst
zowel op de zurigheid van de omringende veengrond als op de hoogte
zelf. Sprundel en Vorenseinde liggen veel hoger dan de veengronden.
Sprundel is zelfs een opvallende hoogte die bijna 14 m+ bereikt. Vorens·
einde is daarentegen vrij vlak, zeker vergeleken met andere delen van
dit Zuidelijk Moergebied. De naam Sprundel kan een ·lo·naam zijn en
aldus op een voormalig bos wijzen. In 1296 vermeldde men het "bos van
Sprundel" nog. Ten zuidoosten van Sprundel bestaan nu nog de topo·
niemen "De Bossen" en de "Vinkebossen". Nu duidt vink op (slechte)
turf, zodat we daar misschien aan een moerasbos moeten denken. De
naam Klappenberg komt het eerst voor als Clippelberg} wat aan knuppel,
stuk hout, doet denken. Mogelijk groeide er op deze hoogte oorspronke.
lijk ook bos.

Samenvatting en overzicht

Het voorgaande is in tabel 1 cijfermatig weergegeven. Per zone
worden enkele belangrijke gegevens gepresenteerd: de totale oppervlakte;
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de oppervlakte veen die daar oorspronkelijk aanwezig was; de hoogte
ligging, met hoogste en laagste punt voor het zand en voor het veen;
helling in het terrein en de hellingsrichting. Kaart 1 geeft globaal de
zone-indeling.

Tabel 1. Enkele kenmerken van de 6 zones in het studiegebied

Z(;ne oppervlakte hoogteligging t.o.V. NAP helling (mlkm)

ha ha 'I, veenKQmplex: zand veenkomplex zand

tot. veen veen max. min. max. min. mlkm richt. m/km richting

't Lage 1810 1585 88 + 0,3 +0,3 + 1,0 -2,0 0 0,5 N

Randz8ne 1325 150 11 + 3,5 +0,3 + 7,5 +1,0 1,6 N 4,0 N

Kerngeb. 610 10 2 +10 +6 4,5 NO

CMG-west 1085 485 45 + 9,5 +3,5 +11 +2 1,1} N } 2,2 N}-{hoog
1,9 NW 1,0 N laag

CMG-oost 390 135 35 + 4,5 +3,0 + 6,2 +1,2 1,0 NNW 1,0 N

Zuid.MG 3020 1085 36 +12,0 +6,0 +14 +5 O,7} ONO 0,8 ûNû
1,5

Totaal 8240 3450 42

Uit de tabel blijkt dat 42% van de oppervlakte van het studiegebied
aanvankelijk met veen bedekt was. Zowel de Randzone als het Kern
gebied hadden slechts een geringe veenbedekking. Mogelijk hangt dat
samen met een relatief sterke helling in het terrein, zowel naar het noor
den als ook naar de doorsnijdende dalen. Immers, afgezien van de veen
bedekking, is de bodemopbouw in heel het gebied in principe gelijk.

Nederzettingen omstreeks 1200?

Enkele documenten lijken op het eerste gezicht te wijzen op bewo
ning te "Etten" vér voor 1200. Van Goor weet te melden dat Etten een
der "maelsteden of vergaderplaetzen der Francken" was. Sprundel zou
eveneens een zeer oud dorp zijn, want in 992 werd "Sprundelheim" al
genoemd.23 Deze mededelingen, die later kritiekloos door heel wat
schrijvers over de Ettense historie zijn overgenomen, berusten echter op
onbetrouwbare dokumenten. Ze werden verzonnen of véél later onzorg
vuldig of met opzet onjuist gekopieerd van een inmiddels verdwenen
origineel. Ze missen derhalve bewijskracht.
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Wat verder komen we door onderzoek van een inmiddels al weer
bijna twee eeuwen geleden opgeheven merkwaardige toestand in Sprun
del. Daar behoorde een deel van het dorp (waaronder het koor van de
kerk!) o.a. in fiscaal opzicht onder Princenhage. Voor de rest hoorde het
grotendeels onder Etten, terwijl het westelijke gedeelte van de parochie
Sprundel onder het Markiezaat viel. Deze laatste toestand dateert van
ca. 1287-90, toen het land van Breda verdeeld werd.24 De invloed van
Princenhage zal voortvloeien uit het feit dat het betreffende gedeelte van
Sprundel oorspronkelijk deel uit maakte van Gageldonk. Gageldonk was
een leengoed van de hertog van Brabant waartoe gronden in Roosendaal,
Nispen, Wouw, Princenhage en ook Sprundel behoorden. Het leengoed
maakte aanvankelijk géén deel uit van het Land van Breda maar hoorde
rechtstreeks onder de hertog van Brabant. Vandaar dat het Princenhaagse
deel van Sprundel steeds "Sprunde1-onder-de-Hertog" genoemd werd.25

Brekelmans liet zien dat dergelijke enclaves in het Land van Breda
teruggaan op de periode vóór 1200.26 Daaruit kan opgemaakt worden
dat er in Sprundel ca. 1200 waarschijnlijk al enige bewoning was, met
name in die enclave.

Nu valt het hoogste deel van Sprundel precies in die oude enclave.
Het heet de Kerlingen (1634: Karlinck) en is een oud akkergebied (De
Akkers) met een wat rijkere bodem.27 Ten zuiden van deze oudste kern
komt de naam Oude Aard voor. Dit is het zuidelijke deel van Sprundel
Hertog, dat een wat meer systematische verkaveling heeft. Het zal een
stuk woeste grond geweest zijn, dat door de inwoners van Sprundel
Hertog gemeenschappelijk gebruikt werd. In het noorden strekt Sprundel
Hertog zich uit over een deel van De Brande: een vermoedelijk toen met
veen gevulde laagte, waar de mensen van Sprundel hun brandstof konden
halen, voorzover ze dit tenminste niet uit hun bos haalden. Weide- en
hooiland vond men mogelijk in de Dallen, een beekdal op de oostgrens
van Sprundel-Hertog. Van een kerk of kapel ontbreekt in de periode
rond 1200 nog ieder spoor. De nederzetting zal zich wellicht geconcen
treerd hebben aan de weg Breda-Sprundel-Roosendaal-Bergen-op-Zoom.
De nederzetting Sprundel zal in deze tijd echter maar heel bescheiden
van omvang geweest zijn: in 1582 telde Sprunde1-Hertog 16 huizen.28
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Elders in Etten zijn er tot nu toe geen aanwijzingen voor enige be
woning rond 1200, al is het niet uitgesloten dat er hier en daar wat
pioniers woonden. Deze hebben ons kennelijk geen herkenbare sporen
nagelaten.
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lIl. PERIODE 1200-1289

Algemeen tijdsbeeld

Tussen ca. 1150 en 1300 nam de Europese bevolking spectaculair
toe.29 Tevens steeg de graanprijs en wel sterker dan de prijzen van
andere produkten.30 De bevolkingsgroei maakte het nodig en de hoge
graanprijs maakte het aantrekkelijk om nieuwe gronden te ontginnen.
In heel West-Europa werd het een tijdperk dat gekenmerkt werd door
grote ontginningen. Zelfs grond die amper voor landbouw geschikt was,
werd nog in cultuur gebracht. .

Het is juist in deze tijd dat zowel het graafschap Holland als het
hertogdom Brabant interesse krijgen voor het nog vrijwel onbewoonde
en deels nogal moerassige gebied dat nu westelijk Noord-Brabant vormt.
Rond 1200 werd dit tusSen graaf en hertog verdeeld. Bij zijn expansie
naar het noorden had de hertog zich inmiddels verzekerd van de steun
van enkele kleinere lokale grondbezitters. Daarbij valt te denken aan de
heren van Gageldonk en van Breda. Deze laatste kreeg, nadat hij zijn
goed aan de hertog had afgestaan, datzelfde weer terug, maar nu als leen
van de hertog en vermeerderd met wat in feite de hertogelijke pretenties
in westelijk Noord-Brabant omvatte: heel het gebied tot Holland toe.
De relaties tussen hertog en Gageldonk waren iets ouder. Dit goed, en
nog enkele andere reeds aan de hertog toebehorende goederen, werden
niet aan de heer van Breda te leen gegeven: het werden hertogelijke
enclaves in het Land van Breda.31 (Sprundel-Hertog!)

De feitelijke occupatie van het aldus verdeelde gebied was rond 1200
nog niet ver gevorderd: naast door individuele boeren ontgonnen gronden
alleen Breda met omgeving; de hertogelijke enclaves her en der, versprei
de goederen onder de hoven van Thorn in Baarle en Gilze en wat ver
spreide goederen van de heer van Breda die in 1213 zeker 12 "hoven"
bezat. Deze goederen waren mogelijk intern nog min of meer volgens
het toen al snel verouderende hofstelsel georganiseerd. Daarbij werd een
deel van het goed door de heer in eigen bezit gehouden en door horigen
bewerkt. Deze laatsten hadden dan nog een stuk grond voor eigen
gebruik. Ze waren door ongunstige bepalingen aan hun heer gebonden.
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De onderstelling ligt voor de hand dat de heren van Breda het nieuw
verworven gebied op soortgelijke wijze in cultuur zouden trachten te
brengen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit ook op grote schaal
gebeurde. Vóór 1246 blijkt er weinig van een georganiseerde ontginning
activiteit. Bovendien zou een voortzetting van het hofstelsel weinig kans
van slagen hebben omdat elders, ter bevordering van de vestiging van
nieuwe boeren, de horigheid werd opgeheven en zelfs allerlei vrijheden
werden toegestaan aan nieuwkomers. In zijn testament verklaarde God
fried IV, heer van Breda (t 1246) ook in zijn land de horigen vrij.32
Zijn opvolger Hendrik IV wees in 1251 twee landmeters aan die de ter
ontginning uit te geven of uitgegeven gronden moesten inmeten.33 In
die zelfde tijd werd de nederzetting Breda tot stad verheven, waardoor zij
allerlei vrijheden verwierf. In 1252 werden de poorters van Breda tevens
van een reeks heffingen vrijgesteld34 terwijl de stad mogelijk in die tijd
een eerste aarden omwalling en stenen poortgebouwen kreeg.35 Dit
pakket maatregelen was kennelijk gericht op het tot ontwikkeling bren
gen van het Land van Breda.
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De ontginning werd waarschijnlijk op uiteenlopende wijze ter hand
genomen. Allereerst is waarschijnlijk de vestiging van individuële boeren
van groot belang. Deze mensen zullen uit zuidelijker streken, waar een
hogere bevolkingsdichtheid heerste, afkomstig zijn geweest.36

Daarnaast zijn er ontginningskernen te situeren op de plaatsen die
door de heer van Breda aan zijn getrouwen in leen gegeven werden.
Voor een deel hebben die hun nieuwe bezittingen een interne organisatie
gegeven die overeenkwam met die welke zich inmiddels ontwikkeld had
op goederen die vroeger een hofstelsel hadden. In het zuiden waren daar
voorbeelden genoeg van. Dit leidde tot een drieledige structuur: een of
meerdere grote hoeven die door de heer op een of andere manier voor
beperkte tijd verpacht werden; een reeks lieden op gronden waarvan zij
jaarlijks een prestatie in geld- of natura aan de heer moesten leveren en
tenslotte een reeks leenmannen die in de regel grotere of kleinere stuk·
ken grond of hoeven leen hielden.

In Etten hebben we bovendien te maken met een doelbewuste be
vordering van de vestiging van boeren in een uitgestrekt gebied, zónder
een dergelijke "ouderwetse" organisatie.

Ten westen en noorden van Etten werden in de tweede helft van de
De eeuw een aantal turfgraverijen gestart. Een dergelijke ontwikkeling
treedt in Etten zelf pas in de volgende periode op.

Het Hoevens Charter

Het verlenen van speciale voorrechten en het toestaan van afwijkende
rechtsregels aan groepen kolonisatoren was in de De eeuw een gebrui
kelijke manier om de ontwikkeling van een gebied te bevorderen. Tegen
deze achtergrond moeten we het "Hoevens Charter" van 1268 zien.
Hendrik V, heer van Breda, gaf daarmee aan zijn onderdanen die in een
bepaald gebied bij Etten woonden een eigen recht, en een reeks voor
schriften voor de inrichting van het gebied.37

Dit charter geeft aanleiding tot het belichten van de volgende as
pekten: gebiedsbegrenzing; gebiedsinrichting; rechterlijke organisatie;
rechtsregels; vrijdommen en de relatie met de familie Berthout.
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Gebiedsbegrenzing

De begrenzing van het gebied, die in het charter vermeld wordt, gaf
aanleiding tot een aantal foutieve interpretaties. Sommigen wisten niet
dat de plaats waar nu het dorp Hoeven ligt vroeger Halderberg heette,
en plaatsten die veldnaam op de Halderdonk in de Princenhaagse polder
Halle. Ook het hoekpunt Het bos Vuchte verdwaalde. Men koos daar
voor het gebied V uchtschoot onder Princenhage. Bovendien was tot
voor kort niet bekend dat de rivier de Mark in de 13e eeuw nog via
de plaats van de huidige Zwartenbergse Molen stroomde.3s

De werkelijke begrenzing is duidelijk te zien op een grote kaart
van Etten uit 1677 die in de Raadzaal van het gemeentehuis van Etten
hangt.39 De grens liep van halverwege de westrand van het huidige
Liesbos naar een punt 300 m ten zuiden van De Leur, van daar een punt
ca. 200 m noordelijk van de spoorwegovergang van Etten (omtrent de
Haansberg ), dan tussen de spoorlijn naar Roosendaal en de weg naar
Hoeven, tot de westelijke gemeentegrens van Etten. Langs die grens en
eigenlijk net iets westelijker, dwars door dorp en kerk van Hoeven, liep
de grens noordwaarts, tot een scherpe knik in oostelijke richting. Daar
moet het bos Vuchte gelegen hebben. Op die hoek bleef nog het topo
niem Vuchte bewaard.40 Van hier af liep de grens in oostelijke richting
tot de zuidkant van de Kelsdonk en dan verder oostwaarts langs de
noordrand van de Keen-verkaveling tot de Leurse Vaart. Daarlangs, of
langs de oudere en vrijwel gelijklopende Brandsevaart kwam de grens in
noordelijke richting uit op de Mark. 400 Meter oostelijker mondde daar
de beek Attelake in uit, waarlangs de grens in zuidelijke richting naar
het Liesbos terugliep. Op tiendkaarten uit 1868 is deze zelfde grens te
herkennen als de scheiding tussen de inning van de 10e schoof en de
lle schoof. De grens loopt daarbij net als op de Ettense kaart langs de
Brandsevaart naar het zuiden tot de Rijsdijk en zelfs de hoofdstraat van
De Leur, en via de Leurse vaart weer naar het noorden.41 Onduidelijk is
wanneer tussen 1268 en 1677 dit merkwaardige grensverloop langs de
Leurse Vaart ontstond.
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Het omsloten gebied meet ongeveer 2000 ha en vormt a.h.w. een
band midden door Etten. De grens tussen hoog en laag loopt op een wat
grillige wijze midden door dit gebied, dat vanouds aangeduid werd als
"Etten onder de Palen van de Hoeven". Het besloeg dus geheel de
Randzone en een eerste strook van het Lage.

Gebiedsinrichting

Het Hoevens Charter stelt nadrukkelijk dat het gebied reeds bewoond
was. Het regelt voorts de verdere inrichting:
- in elke hoeve "erf" moet een huis staan;
- in elk huis moet iemand wonen;
- wegen "die midden door het gebied gaan" zullen ~ bunder breed

zijn en
- schout en schepenen regelen de aanleg van de waterlopen.

Dit kan als volgt begrepen worden. De hoeve was een oppervlakte
maat ter grootte van 12 bunder. De Bredase bunder die rond 1300 ge
bruikt werd was 1,265 ha groot, zodat een hoeve (lat.: mansus ) 15,2 ha
omvatte.42

In geheel het gebied van de Palen van de Hoeven was ruimte voor
ca. 130 van dergelijke hoeven. Deze bepaling uit het charter suggereert
dat het gehele gebied op deze wijze bebouwd zou moeten worden. In
het lage gebied lijkt dat echter uitgesloten. Toch zijn juist dáár nu nog
sporen van de uitwerking van deze bepaling te vinden! Het westelijke
deel van de lage gronden is verkaveld in lange smalle stroken, iedere
strook is juist één hoeve groot. Aldus ontstond een groot verkavelings
blok van 440 hektaren, 2022 m bij 2176 m in het vierkant. Het blok
bestond oorspronkelijk uit 29 stroken van ieder ongeveer 75 m breed
en 2176 m lang. Door zeven eeuwen bezitswisseling en -splitsing zijn
die mooie stroken wat rommelig geworden, al blijft de verkaveling er
duidelijk de sporen van dragen.

Een dergelijke verkavelingswijze is ook van elders bekend. Van Der
Linden beschreef uitvoerig hoe in Holland vele veenontginningen zodanig
verkaveld werden dat er stroken van 1 hoeve omvang ontstonden, met
een lengte die 12 maal de breedte was.
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fig. 4. Etten onder de palen van de Hoeven

Zo'n verkaveling had een ontgil1ningsbasis: een weg en/of vaart, of
een rug in het terrein waarop of -langs de boerderijen gezet werden: op
iedere strook één.43 Deze wijze van ontginning van veen tot akkerland
kan ook in Etten toegepast zijn. De ontginningsbasis van het grote blok
lag in de Bankenstraat: op de zuidelijke helft daarvan langs het blok
staan nog steeds boerderijen. Noordelijker is dat nu niet meer mogelijk
omdat de grond daar door klink in het veen te laag en te nat is ge
worden. Wellicht was bebouwing daar in de De eeuw nog wel mogelijk.
In afwijking van de vorm van de klassieke hoeve, is iedere strook in het
grote blok te Etten 27 maal zo lang als breed. Dit wijst er op dat men in
Etten de Bredase bunder verdeelde in 900 vierkante roeden (ieder 14 m2 )

en niet in 400 (van ieder 31,6 m2 ). Als gevolg hiervan was in Etten de
roede als lengtemaat maar 3,74 m lang, tegen 5,62 m voor de lange roede
die elders in het Land van Breda in gebruik was. In het 400 roeden-stelsel
was de klassieke hoeve 20 roeden breed, en 12 x 20 roeden lang: er
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lagen als het ware 12 vierkante percelen van 1 bunder achter elkaar. In
het grote blok waren de hoeven ook 20 roeden breed: korte roeden dan
wel. Hier bestaat de hoeve daardoor uit 12 percelen van 1 bunder ieder,
die 20 roeden breed en 45 roeden lang waren. Men kopieerde het idee
van de hoeven-verkaveling slechts ten dele. Uit de feitelijke maten van
deze verkaveling kan de grootte van de laat-l3e eeuwse bunder geschat
worden: 1,265 ha.

Toch is er ook een verkavelingsblok met de klassieke hoevenopzet:
De Keen en de Meiblokken, pal ten noorden van de Leur en juist geheel
in het Lage gelegen, ter weerszijden van de Leursevaart. Hier liggen 6
klassieke hoeven naast elkaar. Het blok is echter wat scheef uitgemeten,
de percelen waaieren wat uit naar het noorden: breedte 610-690 m;
lengte 1440-1470 m. Van belang is hier dat de Leursevaart wat storend
door het blok loopt.

Bij het uitzetten van dit blok (kort na 1268?) liep die vaart er nog
niet. De iets westelijker lopende Brandsevaart, toen nog een natuurlijke
ontwatering van het veengebied ten zuiden van de Leur, was kennelijk
geen grote hindernis en werd tot grenssloot tussen twee hoeven gemaakt.

Ook op Attelake lijken sporen van een hoeve-verkaveling aanwezig.
Vanaf de Attelakenseweg lopen stroken van gemiddeld ca. 100 meter
breedte naar het noorden. Afgezien van de 3 oostelijke stroken halen ze
de lengte van 1400-1500 m echter niet: de stroken eindigen op de rand
van het Hoge. Alleen de drie oostelijke stroken, de Wijngaardshoeve, de
Hemelrijkshoeve en de Hoeve in Lies (deze laatste juist onder Princen"
hage gelegen) hebben voldoende lengte, maar tevens een dubbele breed
te. Bovendien valt op dat de hoevegebouwen hier steeds op de hoogtelijn
van 4 m+ staan en niet aan de huidige, op z'n laatst in de 17e eeuw
aangelegde, weg.

De wegen van een halve bunder breed moeten als volgt geïnterpre
teerd worden. De middeleeuwer maakte in zijn uitdrukkingen geen
onderscheid tussen lengte- en oppervlaktematen. De aanduiding roede
kan zowel op de lengtemaat als de oppervlaktemaat slaan, bovendien
dacht de middeleeuwer daarbij niet aan een willekeurig gevormde opper
vlakte van die omvang, maar heel speciaal aan een vierkantje van 1 bij 1
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roede. Bij hoeve werd niet aan zomaar een oppervlakte van ca. 15 ha
gedacht, maar aan een strook grond van ca. 110 m breed en 1340 m
lang. De uitdrukking: één hoeve breed geeft dus een breedte van ca.
110 meter aan. Precies zo moeten we een weg van een halve bunder
breed begrijpen. Een bunder was niet zomaar een oppervlakte van 17;±
ha, maar heel speciaal een vierkant met die oppervlakte. Twaalf van die
vierkanten op een rij maakten precies een hoeve, de lengte van een der
gelijk vierkant (ca. 110 m) kon men best als lengtemaat gebruiken.

Een weg van een halve bunder breed was dus ca. 55 meter breed.
Dat is véél meer dan de breedte van de 's-herenwegen, die op minimaal
40 voeten of 12 meter gesteld was.

Nog steeds kunnen we de sporen van 3 van dergelijke wegen zien!
Het grote verkavelingsblok werd er aan twee zijden door afgegrensd. In
het westen door de 's-Hertogenstrate, die tot een lange strook percelen
met een gemiddelde perceelsbreedte van 59 meter werd. Na aftrek van
de sloten blijft er inderdaad ongeveer 55 m land over. In het oosten
wijkt het bebouwde deel van de Bankenstraat ongeveer met deze breedte
af van de ideale vorm van het verkavelingsblok. Vermoedelijk betreft het
ook hier een weg van 55 m, die evenals aan de andere kant van het blok
buiten het eigenlijke verkavelingsblok lag. Een derde brede weg lag
daar vlakbij: De Hooidijk. Ten oosten daarvan is in de verkaveling een
lange strook zichtbaar die in breedte nogal wisselt: meestal breder dan
55 m, in het midden bijna 100 m. Andere wegen van dit formaat zijn in
Etten niet meer herkenbaar.

Ook buiten het studiegebied zijn dergelijke brede wegen wel te
vinden. In Princenhage doet de Bredestraat er sterk aan denken, terwijl
er ook ten noorden van Den Hout een dergelijke weg bestond. Al deze
brede wegen hebben gemeen dat ze vanaf het hoge land het veengebied
inlopen. Bovendien beginnen ze op het hoge land in de centra van de
dorpen. Dit duidt op een funktie van deze brede wegen als hoofdontslui
ting van het beemdengebied. In Wouw liep er een dergelijke weg in
zuidelijke richting, naar de heide toe.44 Temidden van de in kultuur
gebrachte gronden lag daar een duidelijke, doch erg brede, weg. Aan de
rand van de heide waaierde deze weg onmiddellijk uit in vele paden.
Dit beeld doet vermoeden dat de brede wegen naar de beemden slechts
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de passage voor o.a. het vee door het verkavelde deel van de beemden
waren, naar een nog gemeenschappelijk gebruikt gedeelte daarachter. In
Etten vinden we daarvan nog sporen terug in de veldnamen: de Gemene
Amer (Ettense en Hoevense Emer aan het einde van de 's-Hertogen
strate) en de Gemene Maden ten noorden van de KeIsdonk (aan het
einde van de Hooidijk) .45 De vermelding van de brede wegen in het
Hoevense Charter wijst op de toenmalige verwachting in dat het voorste
stuk van de beemden weldra verkaveld zou zijn, zodat voor de bereik
baarheid van de nog onverdeelde beemden ten noorden daarvan een
ontsluiting nodig werd ten gerieve van de inwoners van het Ettense
Kerngebied. Daar begon die weg immers. De noordelijke beemden hoor
den onder de schepenbank van Etten, en niet onder die van "de Palen",
zoals al blijkt in 1295.46

Schout en schepenen moesten de aanleg van de ontwateringssloten
regelen. Eén voorbeeld zagen we al: de oorspronkelijk natuurlijke water
loop de Brandsevaart werd door kanalisatie tot kavelgrens gemaakt. Het
zelfde zal ook gebeurd zijn in het groot verkavelingsblok. Door latere
ontwikkelingen kan slechts gegist worden wat dat inhield. In het zuiden
zullen twee veenontwateringen het blok zijn binnen gestroomd. De
westelijke boog juist door de zuidwestelijke hoek van het blok in NW
richting af: dat water is op de zuidgrens van het blok in meer westelijke
richting geleid. Lastiger was de oostelijke waterloop. Vermoedelijk
mondde deze oorspronkelijk uit in de Lake, toen een watertje dat ver
gelijkbaar was met de Attelake nu. Dit vermoeden steunt vooral op
moderne terreinhoogte-gegevens (de uitloper van de Donk!). In hoe
verre deze gegevens ook voor de 13e eeuw van toepassing zijn, gezien
de sindsdien opgetreden bodemdaling door klink, is onduidelijk. Veel
heeft men zich van die natuurlijke loop niet aangetrokken. Dit water
werd keurig ingepast in de verkaveling van het grote blok.

Tot zover kon de gebiedsinrichting vrij rechtstreeks in verband ge
bracht worden met wat het Charter zélf zegt. Op basis van de topogra
fische-, bodem- en hoogtekaart valt nog het volgende op te merken. Even
ten zuiden van de rand hoog-laag loopt er over vrijwel de gehele lengte
van dit gebied een nogal bochtige centrale weg. Deze vormt de basis van
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waaruit tal van wegen in noordelijke en zuidelijke richting vertrekken.
Langs de centrale weg en de dwarswegen, voor zover ze op het hoge
liggen, komt in de jongste 1}1 eeuw verspreid bewoning voor. Naar
aanleiding van het bepaalde in het Charter, mogen we van het begin af
aan een soortgelijke verspreide bewoning veronderstellen die grote aan
eengesloten (akkerbouw?) gebieden vrijliet. De Leur ligt op de plaats
waar deze centrale weg op een ondiepe plaats het dal van de Brandse
vaart oversteekt. In de De eeuw is daar waarschijnlijk nog geen reden
tot concentratie van bewoning precies in het dal. Eerder zal men zich
wat hoger op de dalflanken gevestigd hebben. De verkaveling op het
Hoge is in de 1ge eeuw een onregelmatige verzameling van meest
rechthoekige min of meer vierkante percelen, vaak in de vorm van
heiningen. Een groot gedeelte van het Hoge bestaat uit oude bouwlanden.
Een complex ten oosten van de Bankenstraat heet al in 1576 De Oude
Ackeren.47 In het Lage zijn de percelen eveneens rechthoekig, maar ze
liggen er meestal vrij ordelijk gerangschikt. De perceelsgrenzen bestaan
er in de regel uit waterhoudende sloten.

Het gebied van Etten onder de palen van de Hoeven omvatte aldus
een groot hooggelegen zandgebied en een groot laaggelegen veengebied.
Ook in dit laatste kan aanvankelijk landbouw mogelijk geweest zijn. Het
middeleeuwse landbouwbedrijf had niet alleen behoefte aan het vanzelf
sprekende bouwland, maar ook aan een mogelijkheid tot het houden van
vee. De mest van de dieren had men immers nodig om het land te be
mesten. In de regel hield men daarvoor een schaapskudde. Elders in
Brabant liet men die op de heide grazen. Hier in Etten had men, behalve
uitgestrekte heide- en moergronden, ook uitgestrekte lage veengronden
ter beschikking. Daar kon men eerst een goede hooioogst op winnen om
er daarna de schapen op te weiden. Dergelijke beemden hadden voor de
boer een veel grotere waarde dan heideterreinen. In Etten heten de
beemden ook wel: maden. In vergelijking met zuidelijker gelegen plaat
sen verkeerde Etten van ouds her in een gunstiger positie wat betreft de
mestvoorziening.

We hebben in de Palen van de Hoeven te Etten te maken met een
duidelijk voorbeeld van een nederzetting op een plaats waar uiteen-
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lopende landschappen samenkwamen, een ligging die in de regel tal van
voordelen oplevert.

Rech terlijke organisatie

Het gebied van Etten onder de Palen van de Hoeven kreeg in 1268
een eigen schepenbank, die tot ca. 1800 bleef bestaan. De schepenen
zouden, zoals in het Land van Breda gebruikelijk was, door de heer van
Breda aangewezen worden en hun ambt zou niet erfelijk zijn. De taken
die het Charter voor de schepenbank opsomt zijn niet anders dan die
welke de schepenen elders hebben: aanwezigheid bij overdracht van
eigendommen, rechtspraak en dorpsbestuur. Naast deze schepenbank
bestond er in 1278 kennelijk ook al een schepenbank voor de rest van
Etten. Voor geheel Etten was er waarschijnlijk maar één schout.

Als erkenning dat de grond eigenlijk van de heer van Breda was,
diende men per bunder (1~ ha) jaarlijks een bedrag van 12 Leuvense
penningen te betalen. Later blijkt dat men in de praktijk maar met 6
Leuvense penningen per bunder volstond. Wanneer deze verlaging tot
stand kwam is nog onbekend, maar het moet al vóór 1287 gebeurd zijn.
Of de schepenen in de Palen van de Hoeven op een vaste plaats bijeen
kwamen is evenmin bekend.

Rechtsregels

De rechtsregel die in het Charter vastgelegd werd, wijkt vooral in het
erfrecht af van het gebruikelijke recht in het Land van Breda, dat ook in
de rest van Etten gangbaar was. De regels die in de Palen golden sluiten
nauw aan bij een erfrecht dat men Ligurisch noemt en dat in de zuide
lijke Nederlanden her en der verspreid in kleine gebieden voorkwam.
Dit duidt op migratie van een betrekkelijk grote groep uit één van die
gebieden naar Etten, waarbij zij hun eigen rechtstraditie konden hand
haven, zoals niet ongebruikelijk was.48

Vrijdommen

Het Hoevens Charter stelt vooreerst de inwoners van de Palen vrij
van alle belasting aan de heer van Breda. Het betreft hier waarschijnlijk
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de jaarbede.49 Voorts van alle arbeid die men als dorp te samen moest
verrichten, de "karweien", zoals het aanvoeren van hout of het opwer
pen van een heuvel voor een windmolen. Gehandhaafd bleef echter de
verplichting om in aktie te komen als de heer van Breda of zijn opvolger
huwde, de ridderslag kreeg of gevangen raakte. Ook moesten de bewo
ners van de Palen eventueel met de hertog mee ten oorlog trekken. Dit
pakket vrijheden en blijvende verplichtingen komt grotendeels overeen
met hetgeen in 1252 aan de poorters van Breda vergund werd. Echter
juist het punt dat ons Breda als stad doet herkennen (de onttrekking
aan het landrecht) ontbreekt in het Hoevens Charter.

Relatie met Berthou t?

Het Hoevens Charter werd door Hendrik V, heer van Breda, ver
leend met toestemming van Wouter Berthout, heer van Mechelen. Dit
was aanleiding voor enkele eerdere schrijvers om de Berthouts te zien
als belangrijke lieden in de vroege geschiedenis van Etten. Kleyn50 inter
preteerde de toestemming van Berthout als een aanwijzing dat dit deel
van de parochie Etten uit het bezit van de Berthouts afkomstig was en
als bruidsschat van Sophie Berthout, de vrouw van Hendrik V, in han
den van de heer van Breda gekomen was. Merkelbach bouwde dit beeld
uit door er op te wijzen dat ook in Mechelen het ligurisch erfrecht voor
kwam. 51 Boeren gebruikte de konklusie van Kleyn bij de konstnIktie
van een Middeleeuwse St. Lambertustraditie te Etten. Impliciet breidde
hij daarbij het Berthoutse bezit tot heel Etten uit. 52 Bovendien werd
meermalen opgemerkt dat het wapen van de familie Uten Houte over
eenkomt met dat van de Berthouts. De familie Uten Houte was, zoals
we hierna zullen zien, vanaf 1287 of eerder gegoed te Etten.

Het is echter van belang er op te wijzen dat de gezaghebbende
Wouter Berthout van 1246 tot 1269 een sterke invloed had op het ge
beuren in Breda. Boeren53 verklaart deze invloed uit de overheersende
rol die de Berthouts speelden bij de opvolging in Breda in 1246. Mogelijk
was Hendrik IV, die toen met steun van Berthout aan de macht kwam,
gehuwd met een Berthout. Hendrik V was dat zeker.

Bovendien was Hendrik V in 1268 nog slechts 19 jaar oud. Het is
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niet uitgesloten dat Wouter Berthout in het Charter optreedt om daaraan
meer gewicht te geven. Dit is des te waarschijnlijker omdat een jaar
eerder precies hetzelfde gebeurt bij de uitgifte van een turfconcessie bij
Zonzeel en vier jaar eerder, toen Hendrik V nog maar 14 was, eveneens
bij de uitgifte van grond in Halsteren.54 Merkwaardig genoeg heeft men
uit die twee eerdere oorkonden nooit afgeleid dat Berthout ook Zonzeel
en gronden bij Halsteren bezeten had. Hij hééft ze ook niet gebad, net
zo min als Etten.

Wat de toepassing van het ligurisch erfrecht te Mechelen en in de
Palen te Etten betreft is het best mogelijk dat onder Berthout's invloed
lieden uit het Mechelse naar Etten verhuisd zijn, maar er is al op ge
wezen dat Mechelen niet de enige herkomstplaats voor die migranten
hoeft te zijn. Toch is er één kleine aanwijzing in de richting van Meche
len. De meest westelijke strook van Etten onder de Palen van de Hoeven
heet "Het goed van Ikkel". Ikkel was een heerlijkheid bij Ouwen,
Grobbendonk, Pulle en Kontich, plaatsen nabij Mechelen. Er zijn aan
wijzingen dat de brokstukken die daarvan in de vroege 14e eeuw te
vinden zijn in de 13e eeuw ooit een eenheid vormden: alle brokken
waren immers nog in handen van de familie Van Ikkel. In de late 13e
eeuw vinden we een lid van die familie als schuldeiser van Arnoud van
Leuven, heer van Breda. Hij bezat goederen in Gastel en de parochie
Gastel strekte zich toen ook nog over het "Goed van IkkeI" uit! Het is
denkbaar dat een lid van de familie Van Ikkel tot de groep kolonisten
in de Palen van de Hoeven te Etten behoorde en een dermate overheer
sende rol speelde bij de verkaveling of ontginning in de noordwesthoek,
dat het daar mi nog het "Goed van Ikkel" heet.55

Wat de heraldische overeenkomst Uten Houte-Berthout betreft valt
het volgende op te merken. De Uten Houtes waren in heel Brabant ge
goed. Ze hadden o.a. de allodiale heerlijkheid Westmeerbeek, hertogelijke
lenen in de meierij van Den Bosch, in het kwartier van Antwerpen en
mogelijk in de buurt van Brussel. Voorts bezaten ze lenen in het Land
van Breda, deels hertogelijke, deels Bredase. Enkele decennia later zou
Jan Uten Houte schout in Den Bosch worden.

De relatie Uten Houte - Etten moet derhalve niet overschat worden:
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hun goed te Etten was maar één mootje uit een groot en complex bezit.
Een eventuele relatie tussen de Uten Houte's en de Berthout's zal eerder
op Brabants niveau, dan op lokaal Ettens niveau begrepen kunnen worden.

Samenvatting

Het gebied van Etten onder de Palen van de Hoeven besloeg de
Randzone en het zuidelijke gedeelte van het Lage. Het Hoevens Charter
voorzag in een ordelijke verdere ontginning, waarvan nog duidelijke
resten herkenbaar zijn in het grote verkavelingsblok, de Keen, de Mei
blokken en die van noordelijk Attelake. Waterlopen als de Lake, de
Brandse Vaart en de Attelake waren van beperkte betekenis. De ontslui
ting van het gebied gebeurde vanuit een centrale weg langs de rand van
het Hoge, middels wegen naar het noorden en zuiden. Aanvankelijk zal
het gebied door verspreide bewoning gekenmerkt zijn. Voor een concen
tratie op de Leur zijn er nog geen aanwijzingen. De ontginning werd
bevorderd door toekenning van een aantal juridische voordelen aan de
inwoners van het gebied.

Het Ettens Kerngebied

Agrarische ontwikkeling

De oude kern van het Ettense Kerngebied is de Banakker. Deze akker
lag tussen de Hoge en Lage Neerstraat in het oosten en de Moleneind
straat, de Markt en de straat van de Markt naar de Leur in het westen.
Vergeleken bij het omringende terrein is het een opvallende hoogte ge
weest, die afhelde in noordoostelijke richting. De naam Neerstraat weer
spiegelt dit: deze straat ligt aan de lage zijde van de Banakker en het
zuidelijk stuk ervan ligt hoger dan het noordelijke stuk, zodat de be
namingen Hoge Neerstraat en Lage Neerstraat zeer juist gekozen zijn.

Binnen deze omgrenzing was de Banakker allerminst vlak. Er zijn
een viertal lage ruggen te onderscheiden, die hoofdzakelijk van zuidwest
naar noordoost lopen. Hiertussen ontspringen waterloopjes. Het hoogte
verschil tussen de ruggen en de dalen is meestal minder dan 1 meter.
Hierdoor konden ook de dalbodems als akkerland gebruikt worden. Een
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dergelijke bodemgesteldheid werd ook in het centrale deel van Princen
hage aangetroffen: daar was een groot aaneengesloten gebied in gebruik
als akkerland, van het Liesbos tot vlak bij de stad Breda.

... /tOEV€ 1933
c; m ~!O

fig. 5. De Banakker

De verkaveling van de Banakker, zoals die in de vroege 1ge eeuw
nog te zien was, vertoonde geen duidelijk patroon. Ten zuiden van de weg
Etten-Leur komen smalle strookjes voor, ter weerszijden van de weg
Etten-Hooghuis. Deze strookjes liggen over de noordelijkste rug en lood
recht op het waterloopje. Aan de westrand is de verkaveling duidelijk
gericht op de straat, ook in het zuiden leidt het tweede beekje tot kavel
grenzen loodrecht op de dalas.

De naam Banakker vraagt een verklaring. De naam luidt reeds in de
oudste vermeldingen Banakker.56 In de benaming Baanakker, die op
1ge en 20e eeuwse kaarten voorkomt57 trachtte men deze naam te ver-
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klaren als "akker waar de baan of weg van Etten naar Breda door gaat".
In de 15e eeuw was die weg er echter nog lang niet. Men ging vanuit
Etten óf over De Leur, óf langs de molen en de Hitse Baan naar Breda.

Het naamselement "ban" komt in onze streken eigenlijk alleen voor
in "Bansloot", een sloot die vanwege het waterschap of dorp regelmatig
geschouwd werd, ter kontrole van het onderhoud door de aanliggende
grondgebruikersleigenaren.58 Volgens Verwijs is een Ban een "rechts
gebied, landstreek, waarover de rechtsban van den ambtenaar zich uit
strekte".59

Wellicht moeten we de verklaring van de naam "Banakker" in die
richting zoeken. Het molenbangebied van Etten - dat is het gebied waar
van de bewoners hun graan op de Ettense molen moesten laten malen,
was sinds 1292 verenigd met dat van Hoeven. Het is echter onwaar
schijnlijk dat de Ettense molenban voordien beperkt was tot de Banakker
en omgeving, omdat inwoners van het Land van Breda vrij waren om
op iedere molen van de heer van Breda te malen.60

Met akkerland alléén kon de middeleeuwse boer niets beginnen. De
akker moest immers behoorlijk bemest worden, waarvoor de boer aan
gewezen was op de natuurlijke mest van zijn vee, dat overigens ook weer
moest eten. Ten westen, zuiden en oosten van de Banakker lagen toen
nog uitgestrt:.kte woeste gronden, waarvan de Ettense boeren zeker de
randen gebruikt zullen hebben om hun vee te weiden. Voorts vingen in
het klassieke bemestingssysteem heideplaggen de mest in de stal op,
waarna het drassige goedje op de akker uitgespreid kon worden. Die
plaggen konden dus in de nabijheid gestoken worden. Verder zal, zodra
de eigenlijke Banakker geheel in akkerland omgezet was, nieuw akker
land buiten de Banakker zijn aangelegd.

De noordelijke strook van de beemden was vanaf de Plaatse recht
streeks bereikbaar, o.a. via de al eerder besproken zeer brede Hooidijk.
De rechte noordgrens van Etten onder de Palen van de Hoeven wijst er
op dat er in 1268 achter in de beemden nog geen of weinig gevestigde
rechten bestonden. Anderzijds buigt de zuidgrens van de "Palen" ruim
om de Banakker heen: blijkbaar kon men daar een strook van 300 m en
meer breed niet meer onder het nieuwe rechtsgebied brengen.
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De nederzetting Etten

In de 1ge en ook in de late 17e eeuw concentreerde de nederzetting
Etten zich aan de westrand van de Banakker. Verspreid langs de wegen
rondom de Banakker kwanlen nog een aantal boerderijen voor. Hoe de
toestand in de De eeuw was, kan slechts indirect afgelezen worden uit
enkele gegevens. De kerk staat op een hoge kop aan de westzijde van de
Banakker. Daar zou ook het kasteel Van Den Houte verrijzen. Tussen
beide gebouwen is de markt of Plaatse, die in noordelijke richting
smaller wordt, het breedst. Een kilometer naar het zuidoosten ligt de
Bisschopsmolen. In 129261 verkocht de heer van Breda aan de abdij van
St. Bernaards aan de Schelde de plek waarop voordien de molen van
Etten gestaan had. De abdij mocht dáár, of elders, een nieuwe molen
bouwen. De na 1292 gebouwde molen moet gestaan hebben op de plaats
van de huidige Bisschopsmalen. Of dat de oude plaats van de molen
geweest is, blijft onzeker.

De ligging van de Plaatse, de kerk, het kasteel (dat echter jonger is)
en de molen van 1292, wijst er op dat ook in de late De eeuw langs de
westzijde van de Banakker al een vrij uitgestrekte nederzetting aanwezig
geweest kan zijn. Deze nederzetting kan ook toen al deel hebben uit
gemaakt van een krans van boerderijen rondom de Banakker. In de late
17e eeuw stonden er op de Banakker zelf geen boerderijen62 terwijl
eerdere bronnen - zover mij bekend - geen huizen in of op de Banakker
noemen.

De westzijde van de Moleneindsestraat verraadt een planmatige aan
leg: de verkaveling bestaat uit een groot aantal min of meer even brede
stroken, die echter een heel verschillende lengte hebben. Het betreft hier
waarschijnlijk een aanleg van kort voor 1297, voor zover het de korte
stroken direkt ten zuiden van de kerk betreft. De zuidelijker stroken,
die doodlopen tegen de in 1297 uitgegeven Monnikenmoer, moeten later
aangelegd zijn. De Ettense molen moet in deze tijd op de rand van hei,
nederzetting en akker gestaan hebben.

De nederzetting Etten was met de rest van de wereld verbonden door
de "grote weg" van Breda naar Bergen op Zoom, die nu de namen
Hilsebaan - Sprundelsebaan draagt. In het noorden liep er nog een twee-
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de weg naar Breda, via De Leur en Attelake. Mogelijk was er ook al een
weg naar de plek waar Hoeven zou verrijzen. Daardoor lag nederzetting
Etten aan een verbinding tussen beide oost-west-verbindingen.

De kerk van Etten

Volgens Boeren63 heeft Hendrik IV, heer van Breda, omstreeks 1250
de aanzet gegeven voor een zelfstandige parochie Etten. Tot dan toe
hoorde het gebied van Etten onder de parochie van St. Martinus in De
Hage, welke een Z.g. dochterparochie was van de St. Petrusparochie van
Gilze. Het recht om in Gilze en de daar van af hangende dochterparochies
de pastoor te benoemen en de tienden (een kerkelijke belasting, 10%
van de oogst) te heffen, behoorde toe aan de abdis en het convent van
Thorn. Zo bezaten zij dus ook de tienden van Etten.

In het midden van de 13e eeuw was Hendrik IV van Breda enige
tijd zowel pastoor van Gilze als heer van Breda. Boeren vermoedt dat hij
in die periode Etten tot een nieuwe dochterparochie maakte. Later zou
den de heren van Breda zich de tiend van Etten toegeëigend hebben,
mogelijk onder het motto dat de kerkstichter ook de tiend mag heffen.
Omdat het hen zo het beste uitkwam zagen zij Hendrik IV dan als
heer van Breda en niet als pastoor die dit tiendrecht aan Thorn zou
hebben laten toebehoren. Boe dan ook, in 1276/7 verkochten Arnold
van Leuven en zijn vrouw de tienden van Etten: tweederde deel aan de
abdis en het convent van Thorn, de rest aan de St. Bernaardsabdij bij
Antwerpen.64

De abdis van Thorn had eigenlijk vanaf het begin de tienden van
Etten moeten bezitten daar zij bezitster was van de moederparochie
Gilze. De kwestie bleef kennelijk nog onbevredigend opgelost. In 1299
volgde een verklaring door Raso II, heer van Breda, dat de heren van
Breda het patronaatsrecht (recht om de pastoor te benoemen) in de
parochie Etten niet bezaten.65

Wanneer werd de eerste kerk te Etten gebouwd? Uiterlijk omstreeks
1250, gezien de parochie-stichting. Volgens Kalf zou de eerste kapel van
Etten in de eerste helft van de 13e eeuw gebouwd zijn. Als argumenten
voert hij aan dat er geen reden is om Etten een oudere kerk toe te
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denken, omdat het dorp niet zo oud zou zijn, en dat ook het uiterlijk van
het toenmalige gebouw zich er niet tegen verzet.66 Van Laarhoven meen
de echter dat het gebouw, gezien zijn vorm, eerder 12e eeuws zou zijn.67

De stichting van een parochie Etten impliceert dat in het gebied van
Etten inmiddels zoveel mensen woonden dat er behoefte was aan een
parochie, een pastoor en een kerk(je). In 1261 kon het inkomen van de
pastoor 15 pond bedragen, evenveel als dat van zijn collega in Baarle,
maar veel minder dart dat van de pastoor van De Hage, die ondanks de
recente afsplitsing toch nog het hoogste inkomen van alle "Thornse"
pastoors in onze streken had: 25 pond. Tevens werd de rang van de
Ettense kerk in 1261 verhoogd van "kwart" naar "halve" kerk.68

Dankzij de resultaten van een opgraving die in 1610 verricht werd,
weten we dat het Be eeuwse gebouw een romaanse kapel geweest moet
zijn, met een toren van geringe hoogte. De kapel had geen zijbeuken en
mat slechts 19,8 bij 6,6 meter. Door de ongelukken die de Ettense kerk
overkomen zijn, bevinden de fundamenten van deze oudste kapel zich
nu deels ten westen van de huidige toren, en deels eronder.69

Bestuurlijke aspekten

Het Hoevense Charter van 1268 laat zich niet uit over het al dan
niet bestaan van een schepenbank voor de rest van Etten. Het gebied van
Etten onder de Palen van de Hoeven wordt echter wel onder een
schepenbank geplaatst.

In 1278 treden er nadrukkelijk schepenen van Etten op, samen met
hun schout. Ook in 1282 zijn zij aanwezig. Gezien de terminologie is dit
niet de schepenbank van de "Palen", maar die van de rest van Etten, de
Z.g. "Ettense bank".70

Schepenen onder de Palen komen het eerst voor in vroeg 14e eeuwse
akten: "scepenen ten Hove binnen Etten'l (1304).71 De schaarste van
overgeleverde oorkonden uit deze periode laat niet toe het ontstaan van
de Ettense schepenbank nader te dateren.

Wanneer we een kaart van Etten in de tweede helft van de 13e eeuw
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trachten te schetsen, blijkt dat de Ettense schepenbank bevoegdheden
had over de Banakker en de direkt omringende gronden, alsmede over
de alom aanwezige woeste gronden en het noordelijke deel van de (ge
meenschappelijk?) in gebruik genomen beemden. De bevoegdheden van
de Hoevense bank strekten zich uit over de Ettense Randzone en de
voorste strook van de beemden. Wellicht kan de naam Banakker in ver
band gebracht worden met het rechtsgebied van de Ettense schepenen.
Het blijft dan echter vreemd dat elders een dergelijke naam niet voor
komt, alhoewel ook daar beslist wel een oud akkergebied onder de
oudste invloedssfeer van de schepenbank gehoord zal hebben. (Princen
hage: Haagakker, Kerkakker; Ginneken: De Akker, Ginnekenakker;
Sprundel: De Akker (geen schepenen! ); Gilze: De Akker).

Etten en Ten Houte

Vanaf ca. 1300 tot ca. 1450 is de familie UtenHoute, Van den Houte
of De Ligno van belang voor de Ettense geschiedenis. Zij verwierf haar
rechten en bezit te Etten in de hier behandelde periode. Achtereenvol
gens zullen de familie zelf, haar eerste kontakt met Etten en haar bezit
tingen te Etten en elders aan de orde komen.

De familie Uten Houte

De oudste Uten Haute die ik tot nu toe kon ontdekken is een Jan
van Hout, in 1234 heer van Westmeerbeek.72

In 1238 droeg Rugerus de Ligno, ridder, zijn patronaatsrechten te
Minderhout en zijn overige bezittingen aldaar, over aan het klooster van
St. Michiels te Antwerpen.73 Hij gebruikte het zegel van St. üda in
Rode. Dat zegel werd ook gebruikt door een (andere?) Rutgerus de
Rode, dictus de Ligno, in 1283.74

Een Johannus dictus de Houte was in dat jaar schout van Den Bosch.75

In 1286 trok hij met de hertog van Brabant ten oorlog tegen de Gelder
sen en overleed bij te Tiel in een gevangenis.76 In een oorkonde uit 1291
blijkt dat hij gehuwd was met Aleida, die een natuurlijke dochter was
van Arnoud van Leuven, heer van Breda. Hun zonen waren Arnoud en
Wouter. 77
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Tot zover deze opsomming. Hieruit blijkt dat er minstens twee
stammen "van den Houte" naast elkaar voorkomen: één die vooral
Rogieren oplevert en zegelt met een zegel uit St. Oedenrode; en een die
vooral Jannen oplevert, en zowel in Den Bosch, Westmeerbeek als Etten
voorkomt. Door zijn schoutsambt in 's Hertogenbosch, het bezit van het
allodiale dorp Westmeerbeek en zijn huwelijk met een (natuurlijke)
dochter van een heer van Breda moet Jan uten Houte een vooraanstaande
figuur geweest zijn. Anders was hij trouwens niet door Jan van Heelu
genoemd in diens beschrijving van de slag bij Woeringen.78

De eerste kontakten met Etten

Het eerste bewijsbare kontakt tussen deze familie Uten Houte en
Etten dateert uit 1287. Na de dood van Jan Uten Houte gaf Arnoud van
Leuven aan zijn natuurlijke dochter, weduwe van Jan, inkomsten ter
waarde van 35 Leuvense kIeine ponden en de rechtsmacht tot een boete
bedrag van 3 ponden, alles te Etten.79 Door die verlening werd Etten
een bijzondere heerlijkheid in het Land van Breda. Het is merkwaardig
dat Cerutti deze oorkonde, die in origineel bewaard bleef, niet afdrukt
in zijn "Rechtsbronnen" en wél de oorkonde die deze uitzonderings
toestand in 1450 ophief.80

Maar er is méér. In Westmeerbeek en Merchtem vinden we de Uten
Houtes omstreeks 1300 steeds samen optrekken met leden van de familie
Van den Stene. De eerste schout van Etten die we kennen, Arnoldus de
Lapide (Van Steen) uit 1278, stamt mogelijk ook uit dat geslacht. Zijn
optreden zou aldus op de aanwezigheid van de Uten Houtes in Etten
kunnen wijzen. In 1295 was een Arnoldus dictus de Stene schepen van
Etten.81 Merkelbach beweert dat de naam Van Den Stene er op wijst
dat er een stenen huis of kasteel te Etten stond.82 Indien het hier inder
daad een lid van de familie Van Den Stene betreft die zo met de Uten
Houtes optrok, stond het "kasteel" ons inziens als een stenen huis in de
Perkamentstraat te Brussel of als een hoeve te Ukkel! 83

Ten slotte kan gewezen worden op het groot verkavelingsblok onder
de Palen van de Hoeven te Etten. Achter in dat blok waren 3 hoeven
grond (36 bunder, 45 ha) leengoed van het hof Ten Houte te Etten.
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Deze gronden lagen in één strook, wat er op kan wijzen dat de 3 hoeven
reeds bij de uitgifte van dit blok, of kort daarna toen de hoevenstruktuur
nog gaaf was, door Ten Haute verworven zijn. Dit wijst mogelijk op
het al in of kort na 1268 bestaan van het goed Ten Haute te Etten,
maar impliceert geenszins dat dat bezit toen al in handen was van de
Uten Houtes.84

Opbouw van de grondheerlijkheid Ten Haute bij Breda

Helaas valt over de inrichting van de grondheerlijkheid Ten Houte,
zoals die ten westen van de stad Breda lag, alleen uit veel latere (15e
eeuwse) bronnen iets te leren. Het beeld dat we zo krijgen is daardoor
onzuiver. In de heerlijkheid kunnen na ca. 1300 nieuwe elementen in
geslopen zijn; er kunnen ook elementen uit ons gezichtsveld verdwenen
zijn. Het volgende overzicht moet dus voorzichtig gehanteerd worden.
Het wordt hier toch gegeven omdat dit complex wel in het hier behan
delde tijdvak, 2e helft 13e eeuw, lijkt te zijn ontstaan. Een complicatie
is nog dat dit goed Ten Haute bij Breda zich kort voor 1300 splitste in
Burgst en een rest die in 1427 uiteenviel in een Ettens en een Princen
haags gedeelte. De beschikbare gegevens betreffen steeds de drie brok
stukken van het grote Ten Haute en zullen hier ook op die manier
gepresenteerd worden.

* De kern van het goed Ten Houte

Het centrum van het goed Ten Houte kan zich op drie plaatsen
hebben bevonden: Het "kasteel" van Etten, de "burcht" van Ten Haute
in de Hage en de "woning" in Burgst!

'k Etten: min of meer tegenover de kerk stond het kasteel van Ten
Haute. Bij de recente grote wegen-werken is verzuimd er een deugdelijk
archeologisch onderzoek naar in te stellen. De eerste goed gedateerde
vermelding is eerst in 1432 wanneer de hoeve "aen 't hoH" verpacht
wordt. Het betreft hier kennelijk de kasteelhoeve.85 in 1445 spreekt
men van "opten huyse t'Etten". Dat "huyse" is kennelijk het kastee1.86

Dit was een Bredaas leengoed.
* Burgst: In 1304 werd Jan uten Haute beleend met een "woning"
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in Burgst, een hertogelijk leen waarvan de ligging overeen blijkt te
komen met de Singeltjes van Burgst. Daar is in 1969 en 1970 een op
graving verricht waarbij bleek dat er eerst een niet nader te dateren
houten gebouw gestaan heeft en vervolgens vanaf ca. 1500 een eenvoudig
stenen gebouw.87 Het hertogelijk leen kan tot vóór 1198 teruggaan.

* 't Hout onder Princenhage: Dit complex bij de Prinsenhoef in 't
Hout, het Paardenbos en de Houtbrug, wordt voor het eerst vermeld in
1404: men spreekt dan van een hoeve "voor 't Hof".sS In 1422: "thof
ten Houte.89 In de 17e eeuw stonden hier bomen in de "Borchtgrach
ten", in de 1ge eeuw heette het perceel de "Kasteelweide". In de jongste
jaren is het gediepploegd voordat er van onderzoek sprake kon zijn. Na
het diepploegen lagen er resten van hout, veen en zwart aardewerk aan
de oppervlakte. Hier heeft zeker geen stenen gebouw gestaan.

Waar lag nu de oudste kern van ten Houte? Dat is niet te zeggen.
Voor Burgst gaan de gegevens het verste terug in de geschiedenis. Boven
dien is de "woning" een hertogelijk leen en ontleent het gehele goed
kennelijk zijn naam aan die "burcht". Het is denkbaar dat de andere
"hoven" ontstaan zijn bij de splitsing van het goed Ten Houte. In die
visie zou het hof in 't Hout na 1286 en dat in Etten na 1427 ontstaan
zijn. Het hof in 't Hout werd in hout gebouwd, net als dat van Burgst.
Maar Burgst had nog lang een eigen heer, 't Hout ging in 1457 over in
handen van de heer van Breda. Hierdoor is dit hof niet meer aan een
stenen gebouw toegekomen. Te Etten, waar in 1442 al sprake is van
"huyse", is mogelijk direkt in steen gebouwd.

,., Het eigen goed

Tot het goed Ten Houte bij Breda behoorden mogelijk 11 hoeven
die door de heer van Ten Houte zelf geëxploiteerd werden. In de latere
middeleeuwen gebeurde dat door verpachting. Ook hier zijn de gegevens
van latere datum, maar waar nodig en mogelijk is daarvoor gekorrigeerd.
Te Etten hoorden de kasteelhoeve, die ook wel de Ymmejakenhoeve
genoemd werd,90 en de Catershoeve tot het goed Ten Houte. De om
vang van de eerste hoeve is niet bekend: er hoorden gronden nabij het

42

Jaarboek De Oranjeboom 33 (1980)



kasteel en in de beemden bij. Bovendien is het onzeker of deze hoeve
er in de De eeuw al was, omdat er toen waarschijnlijk nog geen kasteel
te Etten was. De Catershoeve omvatte bijna 32 hektaren grond, verspreid
over het Kerngebied en de beemden. De naam Catershoeve of Catersgoed
is bekend uit de 15e eeuw91 en stelt als naam nogal wat problemen. In
een aantal oude kernen in het Land van Breda komen namen als Cater
straat of Couter voor, soms in nauwe samenhang. De benaming Couter
hoort echter vooral in Vlaanderen thuis en duidt daar een centrale akker
aan die door de horigen van die plaats bewerkt moest worden. Een ver
gelijkbare situatie kan zich te Etten alleen vóór 1246 hebben voorgedaan,
maar het is de vraag of we Catershoeve als "Couterhoeve" mogen inter
preteren.

In Burgst hoorden drie nog altijd bestaande hoeven tot het goed Ten
Houte: de Grote Hoeve,92 de Kleine Hoeve en de Muizenberg.

In 't Hout werden niet minder dan zes hoeven opgemerkt: 93 de
Hofhoeve van de "burcht" aldaar en de hoeve Ter Stuyft, welke twee nu
samengevoegd zijn tot de Prinsenhoef in 't Hout; de hoeve Ter Stappen
die bij Elsenburg lag; de hoeve van Effen even ten noorden van de
Krabbebossen; de Ditfortse Hoeve die mogelijk identiek is aan de Kleine
Hoeve in het Hout94 nabij de Aard en ten slotte de hoeve op de Bye die
waarschijnlijk ergens aan de Bieloop lag, maar overigens onbekend is.
Tot deze hoeven behoorden nog 47 hektaren in de Moeren van den Houte
in het grensgebied van Princenhage en Rijsbergen. Zowel Burgst als
't Hout bezaten een visrecht, respektievelijk in de Vloeigracht en in de
Aa of Weerijs.

* De Leengoederen

De drie delen van het goed Ten Houte bezaten een leenhof met de
bijbehorende mannen en goederen. De lenen te Etten lagen hoofdzakelijk
in het grote verkavelingsblok in de beemden en te Sprundel. De lenen
van Burgst lagen verspreid over heel het centrale gebied van Princen
hage, die van 't Hout lagen vooral in de westelijke polders van Princen
hage en het aangrenzende hoge land, te Effen en bij de Oranjeboom
brug.95
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* De cijnsgoederen

De derde categorie bestaat uit de gronden die jaarlijks een herencijns
aan ten Haute moesten opbrengen. Ook hier kan een verdeling over de
drie gedeelten van Ten Haute gemaakt worden. Tot Ten Haute in Etten
hoorden gronden aan de Vaartkant en op de Bremberg. Deze laatste
groep dateert mogelijk pas uit de 14e eeuw. Een derde vrij groot com
plex lag op Vorenseinde. Verder waren o.a. vijf huizen in het dorp cijns
plichtig aan Ten Haute. De cijnsgoederen van Burgst waren veel
uitgestrekter. Heel de Overkroeten hoorde ertoe, alsmede een grote
oppervlakte in Wijmeren en Rooskensdonk. Andere blokken cijnsgoed
lagen op de Schoot op Overveld en in de Elshout onder Etten. Verder
kwamen er verspreid over Princenhage nog kleine perceeltjes cijnsgoed
van Burgst voor.

Tot 't Hout behoorden belangrijke cijnsgoederen in Wijmeren en in
Halle, uiteraard ook in Effen en het Hout zelf, voorts in de Schoot en
het Elshout en elders in Princenhage. Opmerkelijk is dat tot 't Hout
zelfs nog cijnsgoederen behoren die buiten Etten en Princenhage lagen:
Ginneken, Bavel en in de Vuchtpolder bij Breda.96

* Het geheel

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de oppervlakten van de
hiervoor genoemde gronden, verdeeld naar onderdeel van Ten Houte bij
Breda en naar categorie.

Tabel 2. Tot Ten Houte bij Breda behorende gronden, in hektaren.

deel

Etten
Burgst
't Hout

Totaal

eigen

32
201
160

393

leen

75
42
91

208

cijns

58
214
238

510

totaal

165
457
489

1111

%

15
41
44

100

Binnen het goed Ten Houte bij Breda blijkt het Ettense deel het kleinste
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te zijn. Dit pleit nog eens tegen de opvatting dat het kasteel van Etten
erg oud zou zijn. Het zwaartepunt van het goed lag immers oostelijker.

De verschillende nadruk die men per onderdeel op leen-, cijns- of
eigen-goed legde, kan voortkomen uit een uiteenlopende grondpolitiek
na de afsplitsing van het betreffende deel. Met name te Etten werd in
de 15e eeuw nogal "uitverkoop" gehouden, door eigengoed in leengoed
om te zetten. In 't Hout vond iets dergelijks plaats (het betrof 75 ha),
maar daar kon de oorspronkelijke situatie nog herkend worden.

Te Etten valt het op dat er in de Banakker maar enkele hektaren
Houtse goederen liggen. De boerderij van de Catershoeve lag, met nog
andere Houtse goederen aan de rand van die akker, aan de Neerstraat.
Nog wat lager en oostelijker lagen er Houtse goederen op de Vaartkant
en de Bremberg, dat is óver het dal van de Brandsevaart heen. Deze wat
perifere ligging duidt erop dat het goed Ten Houte in Etten jonger is
dan de ontginning van de Banakker.

Van de drie delen van het goed Ten Houte wordt Burgst het eerst
vermeld. In 1265 spreekt men van de tienden van Borst (Burgst)97 en
Overveld (Burgstse cijns in de Schoot en Houtse op Groot Overveld ) .
In dezelfde context noemde men "Effen" pas in 1299.98 Formeel komt
Ten Houte in Etten pas in 1296 aan het licht.99

Samenvattend: De oude kern van het goed ten Haute bij Breda be
vond zich waarschijnlijk in Burgst, maar in de 2e helft van de 13e eeuw
ging het goed zich ook over Etten en Effen uitstrekken.

Binnen Etten heeft Ten Haute niets met de Banakker te maken. De
Banakker hoort bij het dorp Etten als nederzetting van onderdanen van
de heer van Breda. De Catershoeve kan in zijn naam misschien nog her
inneren aan een "ouderwets" hof te Etten dat echter jonger is dan de
Banakker, omdat de gronden ervan hoofdzakelijk buiten de Banakker
lagen.

Ten Houte bij Breda en het bezit van de Uten Houtes

Naast het van de heren van Breda gehouden leen Ten Houte bij
Breda, met daarin het hertogelijke leen van de "woning" van Burgst,
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bezaten de Uten Houtes nog de volgende goederen: Een Bredaas leen
Ten Houte in Meer met gronden, lenen en cijnsen; een Bredaas leen in
Baarle en en soortgelijk hertogelijk leen aldaar. Voorts een leenhof te
Riel, Geldrop en Baarle dat ook een hertogelijk leen was. Van de Dom
proost van Utrecht hield men het leen Heultje bij Westmeerbeek, terwijl
men Westmeerbeek zelf als allodiaal goed bezat. Bij die plaats deelde
Ten Haute een zekere berg met de familie Van Den Stene.

Jan Uten Houte was schout van Den Bosch en wellicht ook schepen
in Deurne bij Antwerpen, alwaar een hoeve (26 ha) van de (een)
familie Van den Houte bestond.

Het goed Ten Houte bij Breda nam in dit hele pakket een vrij be
langrijke plaats in: het was waarschijnlijk het meest uitgestrekte goed.
Westmeerbeek had echter de meeste "status": daarover was Jan Uten
Houte niemand leenplichtig. Het algemene beeld is echter dat deze fa
milie reeds van oudsher her en der in Brabant gegoed was (wat is ons
nog ontgaan?) Het goed te Deurne, Ten Houte te St. Oedenrode en te
Oirschot, het patronaat over de kerk van Minderhout en het bezit van
goederen aldaar (dicht bij Meer en Baarie! ), en mogelijk ook Ten Houte
in Merchtem kunnen voordien tot het bezit van een oude familie Uten
Houte behoord hebben. In dat licht gezien wordt het goed bij Breda tot
een jongere aanvulling van familiebezit, dat door erfdeling al wat ver
brokkeld begon te raken.

Aan welk "Hout" ontleende de familie haar naam? In ieder geval
niet een Hout te Etten: Daar spreekt men over het "kasteel van den
Houte" zonder dat ter plaatse een goed genaamd ,,'t Hout" lag. Dat is
er wel in Princenhage, maar daar lijkt de komst van de familie Uten
Houte wel rijkelijk laat. Immers, in 1234 is er in Westmeerbeek al een
Jan van Hout! Het oorspronkelijke Hout moeten we dus veel zuidelijker
zoeken. Het gaf zijn naam aan een familie, die deze naam vervolgens her
en der als plaatsnaam achterliet, vrijwel overal waar ze ooit goederen
bezat.
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Na de dood van Jan Uten Haute

Na de dood van Jan Uten Haute kwam heel zijn bezit aan zijn
weduwe en vervolgens (mogelijk tegen 1295) aan zijn twee zonen Ar
noud en Wouter. Wouter kreeg o.a. Burgst, maar Arnoud, waarschijnlijk
de oudste zoon, kreeg vrijwel alle andere goederen.

Voor het zover kwam gaf de heer van Breda aan Jans weduwe, die
zijn dochter was, als inkomstenbron de rechtsmacht tot een boete van
3 pond, en inkomsten ter waarde van 35 pond per jaar te Etten in leen.
De 35 pond was waarschijnlijk de opbrengst van de landcijns die de heer
van Breda toen te Etten hief, en die later door de Uten Houtes geheven
werd. Het bedrag van die cijns komt in de vroege 18e eeuw nog redelijk
overeen met de 35 pond uit 1287.100

De belangrijkste vaststelling die we betreffende de familie Uten Haute
voor Etten doen kunnen is dat deze familie in de late 13e eeuw aldaar
twee wèl te onderscheiden bezittingen verwierf. Enerzijds een mogelijk
al wat oudere grondheerlijkheid waarvan het zwaartepunt in Princenhage
lag en waar toe ook wat onderhorigheden te Etten behoorden; en ander
zijds in 1287 de rechtsmacht tot 3 pond en de landcijns.

Het dorp Etten zal vóór 1250 ontstaan zijn als een nederzetting van
waaruit men de Banakker bebouwde. De zo juist genoemde grond
heerlijkheid verwierf in die akker pas later gronden en was kennelijk
niet de oorsprong van Etten. Daar de kerk van Etten door de heer van
Breda (al dan niet in diens funktie als pastoor van Gilze) gesticht werd
en de invloed van andere heren niet blijkt, was het oorspronkelijke Etten
een gewoon "Bredaas" dorp.

Het Hoevense Charter was een middel om de snelle ontginning en
bevolking van de Ettense Randzöne te bevorderen.
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IV. PERIODE 1290 - 1389

Momentopname 1290

Grote delen van het in 1190 nog woeste gebied zijn inmiddels door
de mens in gebruik genomen. Dank zij een gelukkig toeval weten we
zelfs vrij precies welke gronden dat betrof.

De inkomsten van 35 ponden die de weduwe van Jan Uten Houte in
1287 te Etten kreeg, blijken te bestaan uit de jaarlijkse opbrengst van
de landcijns van Etten, zoals die in 1287 was. Onder normale omstan
digheden hief de heer van Breda cijns van alle in partikulier of gemeen
schappelijk gebruik genomen gronden, uitgezonderd de leengoederen.
Men kan in deze cijnsbetaling de erkenning zien van het recht dat de
heer van Breda volgens middeleeuwse opvattingen op de betreffende
grond had.

In Etten zal het aanvankelijk precies zo gegaan zijn, zodat de heer
van Breda daar, naar mate meer grond in gebruik genomen werd, zijn in
komsten vergrootte. Het zijn mijns inziens deze inkomsten die hij in
1287 aan de weduwe van Jan Uten Houte gaf. Daarna werden er echter
nog steeds gronden uitgegeven, zodat de heer van Breda een nieuwe land
cijns kon opbouwen. In latere eeuwen vinden we te Etten inderdaad
twee landcijnsen: een in handen van de Uten Houte's, en een in handen
van de heer van Breda. Voor het gemak zullen ze hier als "Oude Land
cijns" en "Nieuwe Landcijns" aangeduid worden. Het bestaan van deze
twee cijnsen maakt het mogelijk om na te gaan hoeveel en welke grond
in 1287 al in partikulier of gemeenschappelijk gebruik was. Zo blijkt dat
onder de oude landcijns ongeveer 2330 hektaren grond vielen: 28% van
de oppervlakte van ons studiegebied.1oo

Naast deze Oude Landcijns kennen we nog enkele gebieden die in
1290 al in gebruik waren: Sprundel-Hertog; de goederen van Ten Houte
in Etten en twee moergebieden die kort voor 1290 in exploitatie waren
genomen bij de Zwartenberg.101 Alles tesamen gebracht levert dit het
volgende beeld op.
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1. Sprundel, met op de voorgrond de Sprundelse Branden
Foto K. Lccndcrs, juni 1980
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2. Ettense Beemden ten zuiden van Kelsdonk. Links het geboomte op de Kelsdonk; rechts en
midden moerasbosjes in oude boeren rurfputten en op de horizon de met bomen begroeide dijk

van de polder Zwartenberg
Foto K. Lecnders, mei 1980
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fig. 6. Ca 1290 (voor legenda zie blz. 21)
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Tabel 3. Overzicht in gebruik genomen gronden, 1287102

gebied oppervlakte (ha) percentage
totaal ingenomen ingenomen

---_....."_._,,--_.._--_._-_.,_..,,._-----~--_._------_._'--_. __.... "~-,.,"_._ .."_._----

Zwartenberg 500 250 50
Noordelijke Beemden 635 425 67
Zuidelijke Beemden * 675 675 100

HET LAGE 1810 1350 75

Hoeven 110 50 45
Donk 255 160 63
W. v. Leur 580 350 60
Leur 20 20 100
Attelake 360 120 33

RANDZONE* 1325 700 52

KERNGEBIED 610 380 62

Sprundel-Hertog 140 140 100
Sprundel-rest 1365 160 12
Vorenseinde 220 20 9
rest Zuid. Moergebied 1295

ZUID. MOERGEBIED 3020 320 10

CENTR. MOERGEB. 1475 70 5

STUDIEGEBIED 8240 2820 34

Van Etten onder de Palen van de Hoeven (2000 ha) was 1375 ha
of bijna 70% vermoedelijk reeds in gebruik genomen. Met name op
Attelake, waarschijnlijk aan de zuidzijde van de weg, moet nog vrij veel
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onontgonnen grond geweest zijn. De in Sprundel ingenomen gronden
waren vrijwel even omvangrijk als die in het Ettense kerngebied.

In het voorgaande is steeds gesproken van "in gebruik genomen
gronden". De cijnsboeken geven hooguit een indicatie van het bestaan
van het cijnsgoed op een zekere datum, maar kunnen geen inzicht ver
schaffen in het feitelijk grondgebruik rond 1.300. Het is ongetwijfeld
voorgekomen dat een stuk heide door een boer ingenomen werd, waar
door het een cijnsplichtig stukje grond werd, terwijl die boer het als
heide liet liggen omdat hij het juist als heide goed kon gebruiken. lo3 De
voorgaande cijfers zeggen dus weinig over de mate van ontginning.

Toch kunnen we in de dertiende eeuw een sterke agrarische ontwik
keling aannemen, die zich op drie wel te onderscheiden gebieden con
centreerde: de Randzêine, het Kerngebied en Sprundel. Dit laatste was
ook het oudste gebied, waarvan de kern al voor 1200 aanwezig was.
Nadien is de ontginning daar vooral langs de weg Breda-Sprundel-Bergen
op Zoom opgetreden. Het Kerngebied lijkt in de eerste helft van de De
eeuw tot ontwikkeling gekomen te zijn met de Banakker als de oudste
kern. Omstreeks 1250 werd de kerk van Etten gesticht. In 1268 strek
ten de belangen van de boeren van Etten al een stukje buiten de weg die
de Banakker omgeeft. Bovendien werd hen toen in wezen het blijvend
gebruik gegarandeerd van het noordelijk gedeelte van het Lage, met
weiden en hooilanden. Sporen van de grondheerlijkheid Ten Houte zijn
er nog niet aan te wijzen, al is het bestaan ervan niet uit te sluiten. In
dit gebied funktioneerde in 1278 al een schepenbank. Het derde gebied
waar zich de ontginningsaktiviteit concentreerde was "Etten onder de
Palen van de Hoeven". Al vóór 1268 was daar met de ontginning een
aanvang genomen en het Hoevense Charter mag gezien worden als een
stimulans voor een snelle ontwikkeling. Dit charter voorzag o.a. in een
eigen schepenbank voor dit gebied en een verspreide bewoning. In het
Lage en het noorden van Attelake komen verkavelingspatronen voor, die
tot de De eeuw terug zullen gaan en gebaseerd lijken op die van de in
Holland veel voorkomende Cape-ontginningen. Dit laatste gebied was
voor intense ontginning erg gunstig gelegen omdat het zowel een strook
van de hoge gronden - waar weinig veen voorkwam - omvatte, als een
eerste strook van het vlakke lage veengebied dat heel andere moge-
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lijkheden bood (hooiland, weide, maar mogelijk ook akkerbouw).lü4
Voor zover er in dit gebied moer-exploitatie voorkwam, was deze

geheel buiten de toenmalige parochie en dorpsgemeenschap van Etten
gelegen. Het betrof twee gebieden die toen aan de andere kant van de
rivier de Mark lagen. Zij zullen hierna meer in detail besproken worden.
Moer-exploitatie was voor Etten zelf in deze periode niet van noemens·
waardige betekenis.

Algemeen tijdsbeeld

In de periode 1290-1389 trad in westelijk Europa, na nog enkele
decennia van sterke bevolkings- en economische groei, vanaf ca. 1330
een zekere, en plaatselijk zelfs spectaculaire, terugval op,1ü5 Grote epide
mieën eisten in het midden van de 14e eeuw een zware tol van de
bevolking, die eerder al geteisterd was door slechte oogsten. Deze
ontwikkeling en de daling van de landbouwprijzen maakten dat men
gronden die amper voor bouwland geschikt waren, maar onder de grote
druk van de periode vóór 1330 toch onder de ploeg gebracht waren, nu
niet langer in cultuur kon houden. Elders werd van de verbouw van
graan overgeschakeld op veeteelt. Op het veen in Holland (en mogelijk
ook in Etten) werd deze laatste ontwikkeling overigens ook opgedron
gen door het dalen van de veenbodem ten gevolge van de ontwatering
van de akkerlanden, het afbranden ervan om meststoffen te verkrijgen
en het verteren van de bovenlaag. Al deze ontwikkelingen leidden soms
tot hd verlaten van complete dorpen,1ü6

In Etten en omstreken valt vanaf ca. 1330 slechts een sterke afname
van de groei van het agrarisch grondgebruik op te merken. Een terugval
kon niet aangetoond worden. Wel waren hier grote veengebieden in ex
ploitatie genomen voor de winning van brandstof. De basis-initiatieven
daartoe dateren van 1297 en 1332: daarna volgen er tot 1390 geen
meer. Dit haperen van de initatieven terwijl er nog genoeg veen te ver
graven bleef (in de volgende periode komen er weer nieuwe initiatie
ven!) weerspiegelt wellicht dat in de gebieden waar turf uit Etten
verbruikt werd - Vlaanderen en Antwerpen - de economische terugval
van de 14e eeuw wel degelijk ernstig was.
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De Vlaamse steden, die al vroeg tot grote bloei gekomen waren,
waren grote brandstofconsumenten. Nadat dit, samen met de behoefte
aan constructiehout, geleid had tot een sterke aantasting van de bossen
in Vlaanderen zelf, zocht men naar turfconcessies in de Vlaams-Brabants
Hollandse kustvlakte. Deze activiteit bereikte westelijk Noord-Brabant
ca. 1250 en Etten in 1297.107

Staatkundig gezien was de 14e eeuw een interessante tijd. De inten
sieve ontginnings- en ontveningsactiviteit in westelijk Noord-Brabant
viel samen met een snelle versnippering van het Land van Breda dat
bovendien met steeds meer schulden belast werd. Juist voor het begin
van onze periode (1287) was eerst Etten tot afzonderlijke dorpsheerlijk
heid geworden. Kort daarna werd het Land van Breda in tweeën gedeeld,
waardoor het Land van Bergen op Zoom ontstond. De grens tussen
beide landen was tevens de westgrens van Etten, maar de parochie
Sprundel werd er door doorsneden.10s De voortgaande verdelingen in
het Land van Breda en de toenemende schulden waren niet naar de zin
van de hertog van Brabant, de leenheer van de heer van Breda. In 1327
trok de hertog het Land van Breda aan zich. In de hertogelijke periode,
die tot 1339 duurde, werd de basis gelegd voor de bestuurlijke en juridi
sche structuur die het Land van Breda tot 1795 zou behouden.109 Ver
volgens werd Breda in handen gegeven van Willem van Duvenvoorde,
een groot financier in die dagen. Deze werd opgevolgd door de Van
Polanens. Deze heren van Breda beijverden zich om de verloren delen
van hun Land weer terug te krijgen. Bovendien zagen ze kans de hoge
rechtsmacht over enkele hertogelijke enclaves, waaronder Sprundel
Hertog, in handen te krijgen. Dat is tevens het einde van deze periode.110

Aan het einde van de periode zijn er nog twee belangrijke externe
invloeden te vermelden: oorlog en overstroming. In het graafschap Hol
land, waaraan Etten in het noorden grensde, woedden vanaf het midden
van de 14e eeuw de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Mogelijk doordat
enkele Hollandse edelen gegoed waren in het noorden van het hertog
dom Brabant, strekten die twisten zich soms ook tot hier uit. Bovendien
voerde de hertog (in ) van Brabant op het einde van deze periode her
haaldelijk oorlog. Weliswaar speelde de strijd zich hoofdzakelijk af buiten
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de grenzen van het hertogdom, maar toch had dat gevolgen in Etten. De
inwoners werden verplicht tot wapendiensten, op Krijtenburg werd een
kasteel gebouwd en er ontstonden spanningen met de buurdorpen. Dit
laatste leidde tot het over en weer gevangen nemen van boeren, vee en
turfladingen. Steeds raakte ook de heer van Etten in de strijd betrokken,
al speelde hij niet altijd een glansrol.

Ook de overstromingen zijn in hoofdzaak een Hollands probleem.
Bovendien staan ze niet geheel los van alle getwist. Door onenigheid
werden dijken onvoldoende onderhouden, tijdens oorlogjes stak men
zelfs dijken door en zout water op de landerijen moedigde herdijking niet
altijd aan. Zo kon de zee stapje voor stapje westelijk Noord-Brabant
binnendringen en tegen het einde van deze periode ook het Lage van
Etten gaan beïnvloeden.

De moernering

De voornaamste ontwikkeling in ons studiegebied in deze periode
was wel dat grote veengebieden in exploitatie kwamen, niet doordat
men de bovengrond in cultuur bracht, maar doordat men de veenlaag
ging weggraven. In Etten sprak men niet van veen, maar van moer. Dit
zelfde woord werd ook gebruikt om een veengebied aan te duiden. Het
exploiteren van een veengebied (moer) door er het veen (moer) weg
te graven of baggeren en de turf te verkopen als brandstof, danwel te
verwerken zodat zout verkregen wordt, noemde men de moernering.

De moernering in Etten werd geheel van buiten uit geleid. De Etten
se boeren staken, indien nodig, ook wel wat turf maar dat leidde nooit
tot een grootscheepse aanpak.

Vanuit Vlaanderen kwamen aanvankelijk grote kloosters, later ook
stedelijke instellingen en partikulieren turf halen in onze streken. Ze
wisten een groot gebied, vaak in de orde van grootte van 250 hektaren,
te verwerven: men zou dat een tur/concessie kunnen noemen. Aan iedere
turfconcessie werden tal van voorwaarden en soms ook voorrechten ver
bonden. Van groot belang was steeds of alleen de veenlaag verkregen
werd door de concessie-nemer, of ook de daaronder liggende vaste grond.
In het eerste geval zou hem immers, na het afgraven van het veen, in
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het geheel niets meer overblijven! In het tweede geval, dat in de oor
konden met cum fundis of metten gronde werd aangeduid, bleef er een
omvangrijk grondbezit over, waardoor ontginning tot landbouwgrond
voor de concessienemer van groot belang was.

Omdat de moernering een complex gebeuren is en over de werkwijze
in de 14e eeuwse moernering nog niet zoveel bekend is, zal eerst in
gegaan worden op de aard van het veen (moer) zelf en hoe het ontstond,
op de werkwijze van het vergraven van het veen, op het transport van de
turf en op de hoeveelheid warmte die de turf opleverde. Daarna komen
de vier eerste turfconcessies binnen het studiegebied afzonderlijk aan
de orde.

Moer

De indruk is verkregen dat onder de stofnaam moer niet alleen veen
begrepen werd, maar ook een bodem die volgens de moderne geologen
en bodemkundigen niet voldoet aan de kriteria voor veen: bijvoorbeeld
een zandbodem met een hoog gehalte aan organische stof en ook wel een
wat natte heide waar in de heideplag veel planenresten bewaard bleven.
Echt veen bestaat uit een opeenhoping van plantenresten die slechts ge
deeltelijk verteerd zijn dankzij bijzonder natte omstandigheden, met aan
de oppervlakte een begroeiing met typische veenplanten als veenmos,
moerasbos, riet, zegge ete. Deze planten zorgen ervoor dat het veen
voortdurend groeit. Daardoor verandert het in de loop van de tijd van
karakter.

Veengroei kan beginnen in een natte omgeving, b.v. op een plaats
met een waterdichte laag in de ondergrond of een slechte waterafvoer
langs de oppervlakte, terwijl de omgeving juist op die plek afwatert. Er
ontstaat dan gemakkelijk een ven, waarin de veengroei start: afgestorven
plantenresten blijven in het water onverteerd. Zo vult het ven zichzelf
op, terwijl de veenmassa als een spons helemaal met water gevuld is.
Het veen kan dan doorgroeien, want het trekt tot een zeker niveau het
grondwaterniveau als het ware in zijn groei mee omhoog. Op den duur
vloeit het water uit de omgeving niet meer af naar het veen, omdat dit
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te hoog is geworden. Het veen kan dan alleen nog groeien dankzij het
regenwater dat er op valt. Dat verschil is voor de veenbegroeiing van
groot belang want het omgevingswater voerde voedselstoffen aan die
in het hemelwater ontbreken. Het plantengezelschap dat het veen
bevolkt zal hierdoor veranderen, en daardoor verandert ook de aard van
het veen.lll

Kenmerkend voor de moergebieden waren de waterplassen. In de
l3e-15e eeuw heten deze meestal meer. 112 In de 16e-18e eeuw komt de
benaming blik veel voor,113 terwijl zo'n water nu een ven heet. IH In
toponiemen leven deze drie woorden nog door: de Grote en Kleine
Meren bij het Hellegat, de Blikken ten zuiden van de Klappenberg, en
het Padvindersven.

Door veranderingen in het klimaat of in de plaatselijke waterhuis
houding kan een veen gaan indrogen. Ook daardoor verandert de planten
begroeüng. Er kan dan heide op groeien, of wollegras dat hier in de
middeleeuwen lok genoemd werd. Toponiemen als De Lokker duiden
hierop. In heel westelijk Europa schijnt minstens één verdrogingsperiode
in ieder veen plaats gevonden te hebben, waarna de veengroei weer her
nam. Daar de veenmassa als een soort archief werkt en alle veranderingen
vastlegt, kan de verdrogingsperiode daarin herkend worden. Onderzoek
wees uit dat de verdrogingsperiode in verschillende venen ook vaak op
verschillende tijdstippen plaats vond.115 Soms vond men meerdere van
dergelijke laagjes. Het veen onder dit laagje is in de regel sterk verteerd,
zwart en erg vast. De bovenste veenlaag is losser en lichter van kleur:
grauw of wit. Dit wit is maar relatief: wel geeft het woord aan dat de
kleur wat lichter is.116 In de toponiemen van moergebieden komen de
kleuren wit, grauwen zwart herhaaldelijk voor.

In de veel jongere veenkoloniën van noordoost Nederland en in de
Peel is de bovenste grauwveenlaag niet weggevoerd. Hij werd slechts
terzijde gelegd om het zwartveen te kunnen vergraven. Daarna werd hij
verwerkt bij de ontginning van de ondergrond tot akkerland (dalgron
den). Een dergelijke techniek paste men in de middeleeuwen in Etten
nog niet toe: ook het grauwveen werd afgevoerd naar Vlaanderen en
Antwerpen.117
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De middeleeuwer onderscheidde een groot aantal soorten turf.

Benamingen voor de witte turf zijn:
- vleete ende veen tuerve117

witte tuerve117

- vincke119

- leur(?) 120

blekelinck121

- ouwere121

voor de zwarte:
- zwarter tuerve117

- splettinx tuerve118

_ slachturf122; 124

- terdelingen123

- heertborningen124

delftorve124

Het betteft hier waarschijnlijk voor een deel synoniemen. De bena
ming slachturf verwijst naar een bewerking die deze turf onderging;
heertborninge naar het gebruik dat men er van maakte: men stookte dit
materiaal in de haard. Mogelijk verwijst de naam panturf naar gebruik
in een brouwerij of panhuis,122 terwijl delftorve doelt op het graven
(delven) van de turf. Deze benaming kan m.i. ook op witte turf slaan.
Blekelinek lijkt verband te houden met hetgeen overbleef als een moer
afgegraven was: resten veen en turf.

In Etten lagen de moeren van het hoge land alle scheef, wat zijn
oorzaak vond in de algemene helling van het landschap. Daardoor is een
niveau van 8 m +NAP bij de Sprundelse Baan erg laag, maar aan de weg
Etten-Hoeven erg hoog. Ook elders zijn dergelijke scheef hangende moe
ren bekend. Daarbij vergeleken is de helling van de Ettense moeren
gering.125 Bij kleine moeren, in uitwaaiingslaagten of kleine dalfragmen
ten, is een dergelijke scheefheid niet meer vast te stellen. Wel blijkt het
niveau van de veenoppervlakte zich bij het niveau van de omgeving
aangepast te hebben.

Voordat de turfwinning kon starten, moest het moer ontwaterd wor
den. Hiertoe werd een hoofd-afwatering of riool gegraven, terwijl de te
vergraven veenmassa met dergelijke riolen doorgraven en omgraven
werd. De rekening van de Monnikenmoer over 1374 meldt: "Van eenen
blocke moers die wi daden ommelopen met eenre ryole ... X s.VI
d.gr."126 Het resultaat was dat na enkele jaren door deze ontwatering
en de daarop volgende klink de veendikte met 1/4 tot 1/3 verminderde.127

Nu kon men de turf gaan steken, waarvoor speciaal gereedschap gebruikt
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werd. De vorm van een 14e eeuwse turfschop (een zogenaamd kortijzer )
is duidelijk te zien in het zegel van G. van der Dilf, zelf een verwoed
turfexploitant.128 De blokken veen of turf werden daarna te drogen
gezet. Uit de rekeningen van de Monnikenmoer valt op te maken dat al
drogende een verdere volumevermindering optrad, bij witte turf met
10% en bij zwarte met 20% .129 Bij de hier beschreven methode, het
delven, werkte men in betrekk:elijk droge omstandigheden.

Eén ploeg van 6 tot 7 mannen en een vrouw kon per dag 4 last turf
produceren.13o Dergelijke ploegen bouwden op het veen of op een nabije
hoge plek keten om in te schuilen en overnachten. Dat waren dus aller
minst permanente nederzettingen. Ook de bereiding van zout gebeurde
in keten, de zoutketen. 131

Een tweede winningsmethode was het ophalen van de turf van onder
water: baggeren. De druipnatte veenmassa werd dan over een vaste
ondergrond uitgespreid en te drogen gelegd, waarbij door het slaan van
de turf de dichtheid ervan vergroot werd. De plek waar dit gebeurde
heette slagveld. 132 Te Etten is het Slagveld nog steeds een bekende streek
en straat. In 1465 beschreef men slacbtorven als duidelijke tegenhanger
van de delftorven. 133 De slachtorven moesten deels uit de meer, dus uit
een ven, gehaald worden en deels uit de voer, waarmee mogelijk de
vaart naar het ven bedoeld werd. Maar al in 1373 meldde de rekening
van de Monnikenmoer dat er moer gedolven werd "uter vaerd ende uter
wateringhe": kennelijk ook uit het water. Zo blijkt dat in Etten al ruim
1;1 eeuw eerder dan in Holland het veen onder water weg gehaald
werd. 134

De turfwinning geschiedde vrij systematisch, door stroken af te
graven en andere te laten staan zodat men daar een droge plek had om
de turf te laten drogen. Mogelijk heeft een dergelijke werkwijze de
streeknaam De Banken doen ontstaan.135 Turf die een hele winter op
het moer was blijven staan, moest voordat hij afgevoerd kon worden
eerst "vermaakt" worden. Alhoewel eenmaal droge turf geen water meer
opneemt, zal een winter toch geen goed doen aan een stapel turf. Men
moest de turf dus eerst wat fatsoeneren. Turf die hetzelfde jaar nog ge
wonnen was noemde men nieuwe turf, terwijl eerder gewonnen turf
oude turf heette.136 Waar het veen met zout water doordrenkt was, was
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het aantrekkelijk om uit en met de turf zout te winnen, want zout bracht
erg veel op.

Nadat de turf gewonnen en gedroogd was, moest hij naar de verbrui
ker vervoerd worden. Dit ging in twee fasen per schip. Allereerst werd
de turf in ldeine scheepjes, scute (1367),137 pleyte (1466),138 of vlet
schuyt (1404) ,139 van de plaats van winning naar een overslagplaats
gebracht, de opslag of ook wel het hoofd genoemd. Daar werd de turf
in grotere schepen geladen voor de reis over de grote zeearmen naar
Vlaanderen of Antwerpen. In de plaats van aankomst zorgden turf
dragers voor het laatste transport.140

Binnen de moer verliep het transport door de riolen, die daarom ook
wel vaart of turfvaart heten. Om te voorkomen dat het water zo snel zou
afvloeien dat er niet gevaren zou kunnen worden, waren op geregelde
afstanden sluisjes of spuien in de vaart gebouwd. Met het onderhoud van
de vaart en de spuien waren de spoyweerders belast. Een turfvaart werd
oude vaart genoemd wanneer hij buiten gebruik was geraakt, bijvoor
beeld omdat het turftransport langs een andere route plaatsvond.141 In
die zin zijn alle turfvaarten nu "oude turfvaart" . Ondanks het gebruik
van spuien kregen de vaarten uiteindelijk toch watergebrek. Immers de
watervoorraad van het moer raakte geleidelijk uitgeput, terwijl de
bufferwerking van het moer (waardoor de neerslag van een natte
periode maar traag afvloeide) verminderde naarmate het verder afge
graven werd. Door water in te laten vanuit hoger gelegen moeren en
meren kon men dit probleem enigszins oplossen.

Bij het verhandelen van de turf maakte men gebruik van de inhouds
maat last. Het is moeilijk de juiste omvang van de 14e en 15e eeuwse
turflast vast te stellen. Prims vermeldt dat men in Antwerpen naast de
turflast van 10.000 turfjes ook de schuitlast van 3000 turfjes hanteerde,
terwijl turf uit Baudelo twee maal zo groot was als andere turf.142

Te Etten werd in 1465 bedongen dat er 11.000 slagturven in een ton
gingen, wat moeilijk te begrijpen is omdat er 50 of 60 ton in een last
van 10.000 turfjes gingen.143 Daar de Nederlandse scheepslast thans ca.
3 m3 is en nog het meest zal aansluiten bij de middeleeuwse schuitlast,
zal ik in voorlopig aannemen dat de schuitlast 3 m3 was, de turflast 10
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m3 en dat ieder turfje in principe ca. 1 liter (10 bij 10 bij 10 centimeter)
groot was. Dit komt goed overeen met gegevens die Scherft144 publi
ceerde: in 1812 heet de Bredase turfton 214,12 liter te meten. In 1587
heet diezelfde ton even groot te zijn als de Hamburgse ton die op zijn
beurt in Antwerpen 1/50 van een turflast was. Deze berekening levert
voor de turflast 10,7 m3 op.145 De turflast was onderverdeeld in 10
eenheden van 1000 terwijl men soms ook met eenheden van 100 turfjes
rekende. Het duizendtal komt in 1373 voor onder de naam duust. 146

Voor het zout had men als grote maat de kuip, die onderverdeeld was
in 8 vaten.

Volgens De Zeeuw is de energie-inhoud van turf 3700 kcal per kilo
gram, of 4 x 1010 ]oule/last.147 Het produceren van 1 last betekende
het opruimen van naar schatting 35 tot 40 m3 onaangetast veen: een
kwart tot een derde verdwijnt bij de ontwatering en na drogen van de
gedolven turf blijkt nog eens 3/5 verdwenen te zijn.

De boeren van Etten zullen zich wel de nodige brandstof verschaft
hebben, door in eigen terrein te moeren. Een voorraad winterberningen
of brandstof voor de winter was kennelijk ongeveer een last,110 een
hoeveelheid die een boer met wat hulp in enkele dagen uit zijn eigen
turfput kon winnen. Dergelijke veenputten kwamen verspreid in het
Lage, maar ook meer geconcentreerd in de veenhoudende dalen van het
hoge land voor. Deze laatste plaatsen heten in de regel De Branden. De
Leurse Branden lagen ten zuiden van het dorp, de Sprundelse ten noor
den van de kom, maar nog juist onder Sprundel-Hertog. (foto's 1 en 5).

Na deze algemene inleiding zullen nu de afzonderlijke turfgebieden
in detail behandeld worden.

De 17 hoeven bij Zonzeel

In 1267 werd aan de St. Pietersabdij van Gent een moergebied ter
grootte van 17 hoeven of 264 hektaren uitgegeven om er turf te win
nen.148 Dit moer lag tussen de Hazeldonk en Zonzeel, maar een punt
ervan strekte tot binnen de huidige polder Zwartenberg. Dat kon omdat
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de rivier de Mark toen niet, zoals nu, tussen de Zwartenberg en de
Hazeldonk door stroomde, maar een grote bocht naar het zuiden maakte.
Naar schatting lagen 100 hektaren van de 17 hoeven binnen ons studie
gebied. In het noorden van de polder Zwartenberg, juist waar we delen
van dit moergebied vermoeden, toonde de bodemkartering in de onder
grond verspoelde veenresten aan. Het hele huidige buitendijkse land ten
noorden van de polder Zwartenberg werd in de 15e eeuw tot een brede
rivier, die daarna vrijwel geheel dichtslibde. Aan die rivier ging een
kreek vooraf, de Ham, die bij het Slikgat, nu Langeweg, uit het Oudland
van Zevenbergen kwam en tussen Hazeldonk en Zwartenberg in de daar
van zuid naar noord stromende rivier de Mark uitmondde. Wellicht ont
stond die kreek eens uit de turfvaart van de 17 hoeven.149 Deze eerste
georganiseerde moernering binnen het studiegebied was echter niet op
Etten, maar op Zonzeel georiënteerd.

De Zwartenberg

In het westelijk gedeelte van de polder Zwartenberg ligt een vrij
grote donk: de hoogte die de eigenlijke Zwartenberg is. De naam Zwar
tenberg duidt zowel op die hoogte als op het voorkomen van veen
(zwarte turf) . De tweede naam Konijnsbergen kan op het zand (konijne
holen) van deze donk duiden. In 1286 gaf het klooster Catharinadal
daar ca. 78 hektaren grond, zowel in cultuur gebrachte grond als moer,
in pacht uit aan Ywan van de Molen. Daarbij behield Catharinadal zich
het recht voor om er turftiend te heffen: een belasting op gewonnen
turf die toen 2 penningen per last bedroeg. We hebben daar dus te
maken met een gemengde exploitatie: agrarisch bedrijf en turfwinning.
Naar schatting was ca. 20 hektaren veenvrij. Meer gegevens over dit
goed bezitten we helaas niet.150

Hoeven

De abdij van St. Bernaards aan de Schelde bij Antwerpen had in
deze streken grote ambities. In 1277 verwierf de abdij 1240 hektaren
grond bij Hoeven, in 1282 aangevuld met nog eens 1550 hektaren en in
129.3 afgerond met een laatste 825 hektaren. Behalve deze .3615 hek-
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taren, die de gemeente Hoeven ruim omvatten, verwierf de abdij weste
lijker, in Oudenbosch en Gastel, nog eens 3200 hektaren. Bovendien
werd, middels het vervalsen van een oorkonde, een totaal van 18.000
hektaren in westelijk Noord-Brabant geclaimd. Dit had echter geen
succes.15I

Meer succes had de abdij met bescheidener verlangens. Ze verkreeg,
mogelijk naar aanleiding van het verongelukken van de molen van de
heer van Breda te Etten, in 1291 het recht om op haar molen op de
Halderberg bij Hoeven ook voor de inwoners van Etten te malen.152

Het jaar daarop liet de heer van Breda ook het herbouwen van de
Ettense molen en het bezit ervan aan St. Bernaards over.153 In 1295
kocht de abdij nog 4 hektaren grond in de Ettense beemden en het jaar
daarna ook grond in SprundeJ.154 Dit alles had, althans in Etten, niets
met moernering te maken. St. Bernaards moerde echter wel in Hoeven
(Heulmeer! ) en Oudenbosch.

De Monnikenmoer

De eerste moernering met betekenis voor Etten begint pas in 1297,
op initiatief van het St. Janshospitaal en het H. Geesthuis ofwel de
Potterie te Brugge. In de grote en kleine middeleeuwse steden verzorg
den "hospitalen" het onderdak brengen van reizigers en behoeftigen. In
de grote Vlaamse steden waren er meer van dergelijke instellingen, waar
van we er hier twee aan het werk zien. Behalve in het sociale werk,
waren ze ook bedrijvig in de moernering. Zo had het St. Janshospitaal al
in 1280 een moergebied bij Aardenburg. Hoewel dat nog lang niet uit
geput was (er werd nog in 1310 volop turf gewonnen) breidde het
hospitaal zijn moerbezit verder uit. In 1287 verwierf het ca. 125 hek
taren moer ten oosten van Zevenbergen.155 Tien jaar later nam het,
samen met de Potterie, een veel groter moergebied in Etten in bezit:
ca. 920 hektaren.156 Omstreeks dezelfde tijd werd ook een moer bij
Roosendaal ten westen van Zegge157 en een moer in het toen nog niet
verdronken Saaftinge verkregen.l 58 Het Brugse bezit in Etten was dus
niet uitzonderlijk. Ook andere instellingen uit Vlaanderen hadden in de
streek van Breda en Zevenbergen moerbezit en voor met name het St.

62

Jaarboek De Oranjeboom 33 (1980)



Janshospitaal was het gekombineerd beheer met de moer bij Zevenbergen
een aantrekkelijke mogelijkheid die dan ook benut werd. Een eerste blijk
daarvan dateert uit 1300.158 Enkele jaren later sluiten niet minder dan
26 Brugse moerneerders een accoord over het beheer van hun moeren
bij Zevenbergen.159

De juiste ligging van deze moer bleef tot nu toe onopgehelderd. De
uitgiftebrief van 1297 omschrijft de ligging als volgt:

a. "diewelke moer ende woestine leghet int land van Breda"
b. "in die prochie van Etthen"
c. "ligghende tusschen der moeneke goed van sinte Baernaerds dat

men hetet Halterberghe"
d. "ende der kerke van Etthen"
e. "ende van den dorpe van Sprendele"
f. "streekende Nordwaerd ter Maerkenwaerd tote ver Adelicen Smeeds

goede toe ende haers soens".

Volgens a) ligt de moer ten oosten van de grens tussen de landen van
Breda en van Bergen op Zoom, welke grens een rechte lijn heette te zijn
tussen de kerk van Hoeven en het huis van De Valkenaar aan de west
kant van Sprundel. Daarmee ligt de moer vanzelf ook in de parochie
Etten, behalve ter hoogte van Hoeven: daar liep de parochie Hoeven een
stukje door in het Land van Breda. Aan de westgrens ligt het goed van
St. Bernaards, waaruit wel blijkt dat de moer tegen de grens met Hoeven
aan lag. In het oosten moet de moer dicht bij de kerk van Etten gekomen
zijn, in het zuiden dicht bij de kom van Sprundel. In het noorden strekt
de moer tot het goed van Smeeds.

Nader onderzoek van kaarten en 15e eeuwse gegevens bracht de
juiste ligging aan het licht. De zuidgrens is een rechte verkavelings
breuklijn even ten noorden van de weg Sprundel-Etten. Een verkavelings
breuklijn scheidt twee verkavelingspatronen. Slechts zelden loopt een
perceelsgrens over de verkavelingsbreuklijn heen rechtdoor. Meestal zit
er een grotere of kleinere "sprong" in. Sprundel-Hertog grenst er precies
aan. De zuidwesthoek is eveneens opvallend als verkavelingsbreuklijn.
Deze lijn is tot bij de rijksweg te volgen. Ten noorden daarvan is de
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oostgrens van het goed van St. Bernaards te herkennen als de grens van
de tiendrechten160 die tevens parochiegrens was. Zo bereikt de grens in
noordelijke richting de weg Hoeven-Etten. Aan de oostzijde liep de grens
van de moer over 1400 meter langs de weg Sprundel-Etten. Vervolgens
valt de grens samen met een verkavelingsbreuklijn tussen het Moleneind
en de Heistraat, wellce lijn uiteindelijk op die straat uitkomt.

Langs de Heistraat-Kattestraat gaat de grens noordwaarts op de
watertoren aan de weg Etten-Hoeven aan. Langs die weg loopt de grens
wat westwaarts, langs de Bankenstraat weer noordwaarts en dan iets
terug naar het oosten. Langs een vloeiende lijn komt de grens aan de
Nieuwe Weg naar de Lage Donk. Even ten westen van de Monniken
riool gaat het langs een rechte lijn in de verkaveling 2,05 km naar het
zuiden, langs de Lage en de Hoge Donk. Langs de andere kant van de
Hoge Donk gaat het dan weer noordwaarts, tot de weg Hoeven-Etten.

De uitgiftebrief sprak van moer ende woestine, wat in de regel op
gevat wordt als: moergrond en zandgrond. Dat kan hier inderdaad het
geval geweest zijn. Uit latere gegevens valt op te maken dat het moer
in het zuiden op een nivo lag van ca. 8 m+ ten noorden van Sprundel
en 9X m+ in de zuidoosthoek, maar dat het in noordelijke richting
daalde tot ca. 3 m+ aan de weg Etten-Hoeven, en dan verder daalde om
te versmelten met het veen van het Lage. Met deze gegevens gewapend
kan uit de hoogtekaart van het terrein afgelezen worden waar het veen
gezeten heeft. Er blijken dan drie moergebieden te zijn binnen de Mon
nikenmoer. Allereerst een groot gebied rondom de Lokker, dat ca. 242
ha groot was, en bijna geheel binnen de grenzen van de Monnikenmoer
bleef. Het had uitlopers: een naar het Moleneind (25 ha, w.v. 15 binnen
de grenzen) en een naar het noorden, die aansloot op het veen in het
Lage (l08 ha, w.v. 100 binnen de grens). Een tweede moergebied lag
ten zuiden van de Hoge Donk en mat 100 ha, waarvan slechts 4 ha
buiten de grenzen viel. Dit moer stond mogelijk in verbinding met het
grote moer. Geheel los van deze twee moeren lag in het dal tussen Hoe
ven en de Hoge en Lage Donk nog een moer van 56 ha, dat een ver·
binding vormde tussen het veen van het Heulmeer en het veen in het
Lage.161 Alles bijeen genomen omvatten deze drie gebieden 530 ha
moer, waarvan 500 ha binnen de Monnikenmoer lag. Hieruit blijkt dat
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3. De nog gaaf bewaarde Monnikenriool (vaart met aan beide zijden een weg) is een landschap
bepalend element met grote historische betekenis

Foto K. Lccnders, mei 1980

4. De Kriekenvaart - Laaksevaart - Monnikenriool domineert het landschap
foto K. Lecndcrs, mei 1980
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5. Luchtfoto van de Oostpolder, de Strijpen en het Elshout, 1933
Topografische Dienst, Delft
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dijk, ca. 1375; nu dijk van polder Zwartenberg (1507).
gebied met vierkante turfputten (Strijpen).
gebied met vierkante turfputten (Elshout ).
percelen mer vierkante turfputten (Oostpolder ).
waterloop "Attelake"
verkavelingsbreuklijn: oostgrens Oostpolder, tevens bij benadering
oostgrens veengronden.
bos "de Hooiberg".
verkavelingsgrens van de 6 hoeven in "de Keen" en
"de Meiblokken" .
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de grenzen van de Monnikenmoer t.O.V. de ligging van het veen, goed
gekozen waren. Tevens blijkt dat 5/9 van het gebied met veen bedekt
was. Het is overigens niet uit te sluiten dat her en der méér veen aan
wezig was, wellicht slechts als een laag wit veen. De naam Grauwe
polder kan daar op wijzen.

Op basis van dezelfde gegevens kan ook geschat worden hoeveel veen
er aanwezig was. Hierbij wordt de aanname dat de veenoppervlakte
oorspronkelijk vlak was erg belangrijk. Op basis van die aanname wordt
voor het grote moergebied met zijn uitlopers 3,6 miljoen mS gevonden,
voor het moer ten zuiden van de Hoge Donk en voor dat ten westen van
de Donk 0,6 miljoen mS, samen 4,8 miljoen mS. Daar het veen waar·
schijnlijk in het midden hoger lag dan aan de randen, is dit een lage
schatting. De dikte van het moer was gemiddeld ongeveer 1 meter, met
een dikste punt van 3,6 meter.

Aan de hand van deze schattingen en de reductiecijfers van De
Zeeuw162 valt te berekenen hoeveel last of m3 droge turf deze veen·
massa kon opleveren. De primaire ontwatering leidt tot een volume·
vermindering van 1/4 tot l/S' Het drogen van de gegraven turf geeft een
verdere vermindering met ruim 60%, zodat 28%% tot 25% volume,
dat is 1,4 tot 1,2 miljoen m3 of 125.000 tot 110.000 last turf geprodu.
ceerd kon worden. Omdat de eerste schatting wel te laag zal zijn, zullen
we nu de hoge uitkomst verder hanteren.

Aan de hand van de grote verkavelingspatronen en de terreingesteld·
heid, maar ook op basis van archiefgegevens, kan de infrastructuur van
de Monnikenmoer aangegeven worden. De perceelsgewijze verkaveling
dateert uit de 15e eeuw of van daarna, maar tal van grotere structuren
kunnen ouder zijn.

De centrale as was de Monnikenvaart of Monnikenriool. Dit was een
vaart met ter weerszijden een weg, vermoedelijk om van daar af de turf·
schuiten te trekken. Deze wegen waren in de regel 3 roeden of ruim 11
meter breed. Ook de vaart er tussen was van gelijke breedte, zodat deze
as een totale breedte van ongeveer 33 meter had.162a Deze structuur is
plaatselijk nog steeds aanwezig, en dient m.i. daarom gehandhaafd te
blijven als een landschap bepalend element met grote historische beteke·
nis (foto's 3 en 4). Het betreft de Laakse Vaart tussen de Hoevense
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weg en de Kuyerstraat. De centrale as begon op het hoogste punt van de
Monnikenmoer, en verliep haast kaarsrecht in noordelijke richting, tot
bij de Bollendonk, waar zich de opslag bevond. Met een kleine knik werd
deze donk ontweken. De vaart mondde in de Mark uit ten westen van
de Zwartenberg. Genoemde as werd min of meer aangelegd volgens een
dal in de zandondergrond, maar doorsnijdt hoogten ter plaatse van het
industrieterrein en een eind ten zuiden daarvan. Deze hoogten waren
tijdens de aanleg kennelijk van geen belang. Behalve Monnikenvaart of
-riool heette dit water ook wel de Kriekenvaart. Met een brug passeerde
de weg Etten-Hoeven deze vaart. In 1.383 rees een geschil over het
onderhoud van die brug, dat uiteindelijk toch door beide Brugse gods
huizen uitgevoerd moest worden.l 63 De weg Etten-Sprundel liep met
een grote boog om het moer heen, zodat daar geen bruggen nodig waren.
Het verval van de vaart164 noodzaakte tot de aanleg van enkele spuien.
Deze lieten, zover bekend, in de toponiemen geen sporen na.

Er was nog een tweede vaart. Deze liep aan de westzijde van de
Monnikenmoer en kwam uit in het Lage via het dal tussen Hoeven en
de Donk. Daar is de vaart rechtuit gegraven, door een uitloper van de
Donk heen, naar de opslag van Bollendonk. Daar mondde hij uit in het
Monnikenriool. Langs deze vaart, die in de bovenloop Kibbelvaart heet
en ook een turfvaart uit het Heulmeer opneemt, hebben meerdere op
slagen gelegen: het Zwarthoofd aan de kop van het dal, waar ook de
vaart uit het Heulmeer uitkomt; ter hoogte van Hoeven het Hoevense
Hoofd; 1700 meter ten noorden van Hoeven aan de Opslagse Brug en
nog 400 meter verder het Oude Hoofd.

Vanuit deze hoofdassen zullen secundaire ontwateringsriolen het
moer in geleid zijn. De verkaveling van de 15e eeuw heeft de sporen
ervan misschien uitgewist, tenzij doorlopende lijnen, min of meer lood
recht op de hoofdvaart, als lidtekens van deze oude riolen gezien mogen
worden.

De wegen die om het moer heenliepen behoorden ook aan de beide
Godshuizen. Het is echter de vraag of die al in de beginfase aangelegd
zijn, omdat pas in 1.374 sprake is van het graven van een grensscheiding
tussen de Donk en het moer.165

Watervoorziening vanuit hoger gelegen gebieden werd in 1361 ver-
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kregen.166 Vanuit het Hotmeer ten zuiden van Sprundel werd, door een
ondiep dal aan de oostzijde van Sprundel-Hertog, een waterloop ge
graven naar de Monnikenmoer. Dat deze waterloop een hoogte van bijna
12 m+ moet overwinnen, levert een indikatie voor de veenhoogte in het
Hotmeer op. Het is overigens onjuist te menen dat beide Godshuizen
ook het Hotmeer zelf ter ontvening kregen, zoals Van Ham veronder
stelde.167

Voor het beheer van de moer beschikte het St. Janshospitaal over
een huis met wat grond te Hoeven. Daar woonde een daartoe aange
wezen broeder uit Brugge als rentmeester van de moer.

Het is mogelijk dat de infrastructuur in eerste instantie niet door
beide Godshuizen, maar onder leiding van monniken van de abdij van
Ter Does in Vlaanderen is aangelegd. Deze waren daar door ervaring
erg bedreven in. Ter Does wordt in de vroege 14e eeuw genoemd als
pachter van de moer,168 wat de naam Monnikenmoer bevredigend kan
verklaren. Omstreeks 1190 verkreeg deze abdij al een gebied ten noorden
van Zevenbergen. De monniken waren dus al in onze streken aktief.
Bemoeienis met Etten en ook Zevenbergen blijkt trouwens al in 1296.169

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de middeleeuwer de Brugse broeders voor
monniken gehouden zou hebben.

Ook over de winning van de turf zijn gegevens bewaard gebleven.
In de jaren 1347-8 verpachtte men percelen moergrond. De pachter
moest daar de turf afgraven en gedroogd en al op drie hopen stapelen.
De verpachters namen daar dan één hoop van, de rest was voor de
pachter. Wél werd vereist dat een jaarlijkse minimumproduktie gehaald
werd: de eerste 2 jaar 18, de latere jaren 24 last per bunder: 150 tot
200 m3 per hektare. Hiervoor moest in de latere jaren dus ca. 530 m3

grond vergraven worden. Bij een veendikte van 30 cm (de verpachtings
brief noemt drie turven dik als minimum dikte) kon een bunder 7 jaar
turf opleveren. De akten betreffen 10 hektaren, verdeeld in 8 percelen.
Als één ploeg per dag 4 last kon produceren kwam de minimum pro
duktie gemiddeld dus neer op één week van 6 dagen werk op een heel
jaar voor 6 of 7 personen, per perceel. Dit heeft meer weg van een
incidentele aktiviteit dan van beroepsmatig turfgraven. De pacht was
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dus een deelpacht, de werkwijze met de drie hopen doet daarbij sterk
denken aan de tiendinning, waarbij steeds de 10e schoof koren genomen
werd.170 Het verpachte gedeelte lag tussen de Bankenstraat en het
Monnikenriool, ten noorden van de weg Etten-Hoeven.

Aannemend dat steeds één-derde deel van de turfproduktie door de
verpachters geïnd werd, en rekening houdend met het feit dat het H.
Geesthuis in principe evenveel verpacht zal hebben, kan aan de hand
van enkele rekeningen uit latere jaren een schatting van de produktie
verkregen worden. Uit die rekeningen blijkt dat in sommige jaren door
de godshuizen zélf turf gegraven werd: men huurde arbeiders en behield
alle turf. Gelijktijdig liep het pachtsysteem gewoon door. Men maakte
voorts scherp onderscheid tussen witte en zwarte turLTabel 4 geeft een
beeld van de werkverdeling.

totaal
w+zzwartjaar

Tabel 4: hoeveelheid turf gewonnen door St. Janshospitaal en als pacht
verkregen van derden (in lasten).

eigen beheer uit pacht
wit zwart wit

136'7 209 114 323
1369 180 154 334
1373 157 4 65 151 377
1374 50 4 39 164 257

-----_.._----_._------......"-_.__.._._-------..__.•

Totaal 207 8 493 385 1291

Dit zijn vaststaande cijfers. Om de totale produktie van de Monniken
moer in deze jaren te schatten, wordt de uit pacht verkregen turf
hoeveelheid met 3 vermenigvuldigd en geteld bij de zelfgewonnen turf:
860 last/jaar. Daar ook het H. Geesthuis een soortgelijke exploitatie van
de moer bedreven zal hebben, moet dit bedrag met 2 vermenigvuldigd
worden: 1.720 last/jaar. Eerder schatten we dat de hele moer ca. 125.000
last zou kunnen produceren. Indien steeds met het tempo van ca. 1370
zou zijn gewerkt, zou dit 75 jaar vergen.

Verder zagen we dat één ploeg van 6 mannen en een vrouw per dag
4 last turf kon produceren. Een produktie van 1720 last per jaar vergt
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dus 430 "ploegdagen". De Zeeuw stelt dat er maar gedurende 3 maan·
den per jaar in de moer gewerkt kon worden,l71 terwijl het werkjaar
in de middeleeuwen dankzij alle feestdagen ca. 270 werkdagen telde.
Per jaar waren er dus maar 65 tot 70 werkbare dagen in de moer, zodat
er 6 of 7 ploegen vereist waren om de geschatte produktie te realiseren.
Daar waren dus 40 tot 50 mensen bij betrokken en, met de gezinnen
meegeteld, 200 tot 250 inwoners van Etten, Sprundel en Hoeven.
Hierbij moet bedacht worden dat het seizoenwerk was.

Uit het voorgaande blijkt ook dat maar een klein deel van de turf
opbrengst aan het St. Janshospitaal toeviel. Van de 860 last/jaar was dat
330 last. Daarvan werd het merendeel door de rentmeester van het
hospitaal ter plaatse verkocht. Jaarlijks verscheepte hij gemiddeld 137
last naar Brugge, nog niet de helft van zijn turfinkomsten. In totaal werd
dus in de Monnikenmoer naar schatting 1440 last/jaar voor de lokale
en regionale markt geproduceerd, 80% van de totale productie! Een
belangrijk - maar onbekend - gedeelte hiervan is vermoedelijk alsnog naar
Vlaanderen verscheept.

De turf die naar Brugge verscheept werd, was onderhevig aan tol
heffing te Nieuwervaart en te Zevenbergen. Hieruit blijkt dat de schepen
nog over de "oude" Mark voeren, die langs Zevenbergen in noordweste
lijke richting verder stroomde. Men kon het met de tollenaar van Nieu
wervaart overigens allerminst goed vinden en trachtte in 1361 vrijdom
van die tol te verkrijgen, maar dat lukte niet. Weliswaar verleende de
Hollandse graaf Albrecht van Beieren deze tolvrijdom, maar in de prak
tijk bleef de tollenaar moeilijkheden veroorzaken. 172 Mogelijk werd
betaling gewoon geweigerd, wat er toe leidde dat de tollenaar schepen
met turf in beslag nam. In 1373 en 1374, jaren met lokale oorlogjes,
bereikte dit conflict een hoogtepunt: in 1373 werden 3 schepen in beslag
genomen, in 1374 werd de rentmeester zes maal gedagvaard over deze
kwestie en kreeg hij uiteindelijk 3 pond groten en een schuit turf te
betalen. Dat jaar waren twee schepen vastgehouden. Dankzij de geregelde
scheepsverbinding reisden rentmeester, broeders en anderen vaak heen
en weer tussen Brugge en Etten. In de 4 onderzochte jaren werden 24
reizen in de rekeningen verantwoord.
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Uit die rekeningen blijkt ook hoe het St. Janshospitaal de moer
financieel beredderde. Uit de verkoop van turf die het hospitaal als pacht
ontving en uit de verkoop van eigen turf verkreeg de rentmeester zijn
voornaamste inkomsten: gemiddeld 37Y2 pond groten per jaar. Daar
naast ontving hij nog een klein bedrag van de verhuur van een weide aan
de Mark en een hooiland: samen gemiddeld 1,3 pond groten per jaar.
Van deze inkomsten werd 13,2 pond besteed aan de huishouding van de
rentmeester, jaarlijks 4Y2 hoed tarwe,173 reiskosten (1,7 pond) en het
loon van de knecht: 144 groten, later 192 groten per jaar. Naast de cijns
die aan de heer van Breda betaald moest worden, werd er in drie van
de vier jaren iets aan de heer van Etten betaald: een ton haring of een
koppel "fruuts". Bovendien werd aan de "voogd" in de latere jaren
steeds een jas gegeven.174

De kosten van de winning en het verschepen van de turf, het onder
houden van de vaarten, spuien en schepen kostte in de jaren zonder
eigen turfwinning 9,4 pond, in de jaren mét eigen turfwinning echter
29,3 pond. Meestal hield de rentmeester geld over: in de eerste twee jaar
ca. 10 pond groten, in 1373 maar 6 pond en in 1374 kwam hij Y2 pond
tekort.

De kosten om 1 last turf te winnen en te drogen beliepen 30 groten,
transport naar Brugge kostte nog eens 13,4 tot 15 groten per last. Deze
cijfers moeten gezien worden tegen de achtergrond van de waarde van
de turf. Daarvoor moest niet alleen onderscheid gemaakt worden tussen
de witte en zwarte turf, maar ook tussen turf van verschillende ouder
dom. Turf die hetzelfde of het vorige boekjaar gewonnen was had de
hoogste waarde. De opbrengst van oudere turf was aanmerkelijk minder
en lijkt met toenemende ouderdom nog langzaam te dalen.

Tabel 5. Turfprijzen te Etten, ca. 1370 (groten per last)
soort

ouderdom wit zwart

ojaar
1 jaar
2 jaar
5 jaar

50
50
32
26

65
65
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Inderdaad bleef de turf, vooral de witte, nog al eens een jaartje op
het moer staan, in extreme gevallen tot 6 jaar toe. Bij witte turf werd
ca. 60% in het eerste jaar verscheept of verkocht, en 30% het tweede
jaar. Van de zwarte turf werd 95% direkt verkocht of verscheept. Het
lang op de moer laten van de turf leidde tot een (gering) financieel
verlies.

Uit de rekeningen blijkt dat de Monnikenmoer het St. Janshospitaal
inde jaren 1367-74 gemiddeld 40 tot 50 pond groten opbracht, inklusief
de verscheepte turf.

Van enige agrarische activiteit was nauwelijks sprake. Er werden
slechts twee percelen grasland verhuurd. De hele onderneming verschafte
aan 40 tot 50 mensen seizoenarbeid, en bracht 1440 last (van 10,7 m3

of 10.000 turfjes) turf op de lokale en regionale markt.

De Antwerpse Moer bij de Bremberg

In 1332 gaf de hertog van Brabant, als heer van Breda, een groot
gebied in het oosten van de parochie Etten uit aan enkele Antwerpse
poorters om daar turf te winnen,175 De innemers waren Arnoud Dil>
bouds, Arnoud van der Putte, Jhann Bachelere en Jhann van Berghen.
De juiste ligging van dit goed was tot nu toe niet opgehelderd. In 1947
poogde Merkelbach van Enkhuizen er de ligging reeds van te bepalen,
zonder duidelijk en overtuigend resultaat.176 Ook Renes heeft zich hier
over gebogen. Hij komt tot een ligging die erg aannemelijk lijkt, maar
toch een kleine verbetering behoeft.177

Renes wijst er op dat het gebied van de Bremberg één groot ver
kavelingsblok vormt. De zuidgrens ligt aan de Hilsebaan, de oostgrens
wordt gevormd door ruwweg de Oude Moerdijkse Postbaan langs het
Liesbos. De westgrens is m.i. de breuklijn in de verkaveling op 300
meter oostelijk van de Vaartkant, terwijl Renes de Vaartkant zélf als
grens aanhoudt.

Wanneer we deze grenzen nader bezien blijkt dat de Hilse Baan op
dit stuk haast kaarsrecht is en even westelijk van de Oude Moerdijkse
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Postbaan een rechte lijn te trekken is waarop in 1832 een groot aantal
perceelsgrenzen blijkt te vallen, en welke lijn op het kruispunt met de
Hilse Baan uitkomt. Verder zien we dat de westelijke grens haast kaars
recht verloopt langs de verkavelingsbreuklijn, merendeels tevens turfvaart
(Brandse Vaart), tot 1550 meter van de Hilse Baan en dan een kleine
knik maakt naar het westen, met de turfvaart mee. Tenslotte merken we
nog op dat de westgrens een hoek van ca. 82° maakt met de Hilse Baan,
de oostgrens een hoek van 90° en dat alleen de noordgrens niet duidelijk
herkenbaar is.

Met deze gegevens en de oppervlakte die in de uitgiftebrief genoemd
werd, kunnen we echter berekenen waar de noordgrens ongeveer gelegen
moet hebben. Daarna kunnen we proberen deze wat predeser terug te
vinden. De opgegeven oppervlakte bedraagt 17;1 hoeve en 3 bunder,
dus 213 bunder. Dat is, als de bunder 1,298 ha was, 276,5 hektaren.
Hiermee kan de noordgrens berekend worden: het resultaat is een lijn,
evenwijdig aan de Hilse Baan (dat nemen we even aan) op 2010 meter
ten noorden ervan. Aldaar wordt in eerste instantie niets bijzonders
opgemerkt.

Bij nader inzien blijkt dat de grens van Etten onder de Palen van de
Hoeven juist om de gekonstrueerde lijn slingert. De grens die we kennen
dateert uit 1677, het is dus denkbaar dat de in 1268 bedoelde grens wél
samenviel met de noordgrens van de uitgifte van 1332, maar dat er in
de loop van enkele eeuwen wat kleine verschuivingen optraden. Verder
blijkt dat de gekonstrueerde lijn onder een scherpe hoek (2;1°) ge
sneden wordt door een markante verkavelingsgrens, die nog tot het
blok van de Bremberg behoort. Als we die lijn beschouwen als grens,
neemt de oppervlakte van het blok iets af (2,9 ha).

Tenslotte wordt de gekonstrueerde lijn wat westelijker overtuigend
doorsneden door een groep percelen aan de zuidwestzijde van de weg van
Leur naar de Bremberg (Lage Bremberg ): de Smeecolen. De verkaveling
maakt daar duidelijk deel uit van een stelsel dat gericht is op de weg,
juist op een punt waar de terreinhelling erg sterk was: de top van de
percelen lag op 4,75 tot 5,75 m+, de voet op 1 tot 2 m + NAP. Het
is een blok dat structureel een sterke eenheid vormt en ook een eigen
naam draagt. We mogen aannemen dat het al voor 1332 in gebruik was
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genomen en dus niet tot de uitgifte van de Bremberg kon behoren. Hier
door wordt het blok 8,9 ha kleiner. Als we uiteindelijk ook nog rekening
houden met het kleine knikje in de westgrens (+ 1,7 ha) vinden we
voor de totale oppervlakte van het blok: 266,4 ha. Als dit alles waar is,
werd in 1332 gemeten met een bunder van 1,251 ha. Dat gebeurde door
de gezworen landmeter van de heer van Breda, die nadrukkelijk de Bre
dase maat moest gebruiken. Overigens komt deze kleine omvang van de
bunder goed overeen met de maat die in het grote verkavelingsblok in de
Ettense Beemden gevonden werd: 1,264 ha.

Nu de grenzen van dit blok gevonden zijn, kunnen we de grens
beschrijving van 1332 beter begrijpen:

1 - deerste pael van desen voerseiden goede soe beghint op dWestinde
van den dike die van Ettenen te Bredawert gaet

Pael = paal = grenspaal of denkbeeldig grenspunt;
Westinde = westelijk einde;
dike = dijk in de zin van verhoogde weg door drassig gebied:
hier betreft het de Hilse Baan.

2 - ende van daer streekende Nortwert weder tot op Boidin Gielissoens
pael ende Ludolfs voergenoemt

Nortwert = noordwaarts, dit is de westgrens die eigenlijk
meer naar het noord-noord-westen loopt;
B. Gieliszoon en Ludolf (van Uden) zijn eerder in de oorkonde
al genoemd, en bezitten gronden aan de noordwesthoek van
dit blok. .

3 ende van dien paele Gestwert ten inde van haeren ryoelen ende
neffens haere goed ende haere ryoelen suytwert tot Peters goed van
Gageldonc toe; ende vandaer streekende oestwert tot Peters pael
van GageIdone.

De noordgrens is kennelijk ingewikkeld en bochtig. Eerst loopt
de grens tot aan een "riool" (moerasontwatering of turfvaart ),
dan langs dat water tot het bezit van P. van Gageldonk, en
dan in oostelijke richting langs diens bezit. (goed = grond-
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bezit). Inderdaad vinden we in de noordwesthoek van de re
constructie een natuurlijke ontwatering op een kleine afstand
ten oosten van de westgrens. Peter van Gageldonk bezat ken
nelijk de Smeecolen en het gebied ten oosten daarvan.

4 - ende vandaer streekende tote den dike van Ettenen te Bredawert.
De oostgrens, kennelijk geen kronkels.

5 - ende neffens den dike westwert tot den anderen pael.
De zuidgrens langs de Hilsebaan, ook zonder bochten.

{ km.

BREMBERG..

fig. 8. Bremberg

De conclusie is dat de uitgifte alleen in
het noorden aan reeds in gebruik genomen
gronden grensde: Atte1aken. Tot de buren
aan de noordzijde behoorde, naast de drie
genoemde personen, ook "der ghemeenre
poert goet van Breda". Dit moet grond
zijn die in handen was van de stad Breda
als rechtspersoon! Wat was dáár aan de
hand? Ludolf van Uden was bovendien
schout van Breda! Kennelijk heeft dit te
maken met de voorbereidingen tot de
bouw van de Bredase stadsmuur, die in
1333 en 1334 zou plaatsvinden. Daarvoor
werden op Attelake en bij Ginneken ste
nen gebakken. Op Atte1aken werden in
1334 twee nieuwe ovens gebouwd: er
waren toen kennelijk reeds oudere of ver
vallen ovens . Jan de Timmerman uit Etten

bouwde er een huis bij en Claus van den Bossche bakte de stenen. Deze
steenbakkerij lag aan een vaart, juist als het stadsbezit in 1332. Kennelijk
werden de stenen per schip via de Brandsevaart of de juist gegraven
Leurse Vaart en de Mark naar Breda gevaren. De steenbakkerij profi
teerde op deze plaats van het op geringe diepte voorkomen van een
pleistocene kleilaag. Diezelfde laag leverde grondstof voor de steen
fabriek die nu nog wat zuidelijker op de Bremberg staat.178
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Terug naar de turfgraverij. De uitgiftebrief van 1332 bevat nog tal
van details. Zo moest er een strook van 3 roeden (11 meter) aan de
noordzijde van de Hilsebaan beschikbaar blijven voor het onderhoud van
die weg. Voorts werd een bunder moer gereserveerd voor een vaart
"streckende van den dike ter Markenwert". Met de "dike" wordt kenne
lijk steeds de Hilse Baan bedoeld. De Mark liep toen langs de huidige
Zwartenbergse Molen, dat is 5,4 kilometer noordelijker! Een vaart van
die lengte en oppervlakte is maar 2,4 meter breed! Indien hier toch een
andere dijk - b.v. aan de noordgrens van het blok - bedoeld werd, kan
de vaart breder geweest zijn: 13 meter.

In algeme,ne termen werd toestemming gegeven de waterhuishouding
zelf te regelen en moer te graven. De innemers mochten water af laten
stromen in de Mark, maar als het nodig was ook water inlaten van uit
hogere gebieden in het zuiden, door de Hilse Baan. Dit laatste komt
overeen met het recht dat de Brugse hospitalen in 1361 kregen.

De ontsluiting van het blok zou over water en over land geschieden.
De innemers kregen toestemming tot vrije vaart tot in de Mark. Via de
Hilse Baan en Attelake (Leurse Baan) kon men over land naar elders
komen. Als het land zou overstromen, mochten de innemers het toch
weer opnieuw droogleggen.

In de aanhef spreekt de uitgiftebrief over de aanwezigheid van "ouder
moere, heide ende lant". Met "ouder moere" werd in de regel een reeds
aangebroken, gedeeltelijk vergraven moer bedoeld.

Op basis van de hoogte- en bodemkaarten kunnen we vaststellen dat
de westgrens van dit blok midden door een diep dal gelegd was. Dit dal
was, door een ondiepte bij Leur, een grote afgesloten laagte, waarin ook
echt veen gevormd kan zijn. Door de steile kanten was het maar gering
van omvang. Op de helling ten oosten daarvan kan de afwatering vrij
goed geweest zijn: daar zou het "land" uit 1332 hebben kunnen liggen.
Het oostelijk deel van de Bremberg is erg vlak, met één grote ondiepe
depressie. Dit kan een gebied met slechte ontwatering en moerige bodem
geweest zijn. Wat de bodemgesteldheid betreft was het blok beslist
geen eenheid.
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De innemers hebben het blok op systematische wijze in stroken van
ieder één hoeve verdeeld, die tot op heden merendeels nog herkenbaar
zijn. Hierdoor ontstonden afwateringssloten met een maximaal verval.
Midden door het goed kwam een centrale weg. De ligging daarvan aan
de bovenzijde van de dalhelling houdt mogelijk verband met de zo juist
gesuggereerde aanvankelijke bodemgesteldheid. Na ontginning zullen aan
de weg boerderijen gebouwd zijn. Ook nu staan daar de meeste boerde
rijen van dit blok.

De gegraven turf werd in eerste instantie naar een opslag beneden
aan de Smeecolen gebracht. Vandaar zal de turf in grotere schepen, door
de mogelijk in 1332 gegraven Leurse Vaart (ter vervanging van de oude
Brandse Vaart) en de Mark naar Antwerpen gebracht zijn.

Niet ver van die overslagplaats ontstond De Leur. Men had er een
brug over de turfvaart (Brugstraat !). Zowel de werkzaamheden in de
turfgraverij en turfhandel, als het oponthoud van het verkeer te water
en op de weg bij zo'n brug zullen aan de groei van het plaatsje bij
gedragen hebben. De naam van dit dorp verwijst de aanwezigheid van
slechte turf, die in het algemeen niet dik was en vooral uit dikke heide
plaggen bestond.

Ook de veeninhoud van de Antwerpse Moer kan geschat worden.
Het veen zal in het grote dal gelegen hebben dat aan de westzijde van
de moer ligt. Door dit dal lopen twee oude passages: de Hilse Baan,
onderdeel van de weg Breda-Sprundel-Bergen op Zoom, in het zuiden en
de hoofdstraat van de Leur in het noorden. Beide passages liepen op be
trekkelijk ondiepe plaatsen door het dal. We nemen aan dat daar geen
veen gelegen heeft. Een tweede mogelijkheid is dat men het veen over
stak op een plaats waar het het smalst was: deze aanname zou aanmerke
lijk meer veen opleveren in de nu volgende reconstructie. Voorts wordt
verondersteld dat het veen gelijkmatig afhelde van ca. 4,7 m+ aan de
Hilse Baan tot 1,7 m+ bij De Leur. Met behulp van de hoogtekaart
wordt dan een totale met moer bedekte oppervlakte van 146 ha ge
vonden, die ook de Baai omvat. Ongeveer de helft van dit moer lag
binnen de grenzen van de Antwerpse Moer: 76 ha. Dat stuk bevatte, bij
een vlak veenoppervlak, 0,9 miljoen m3 veen bij een gemiddelde dikte
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van 1,2 m. Buiten het dal omvatte de Antwerpse Moer nog 190 hektaren
grond, waarvan 140 ha een erg vlakke ligging had: ook dat kan een
veengebied geweest zijn, maar enig houvast ontbreekt voor het bepalen
van veendikte, juist door de vlakke en hoge ligging. Waarschijnlijk heeft
hier niet meer dan een betrekkelijk dunne moerige laag onder de (heide-)
begroeiing gezeten (de "leurturf" waarnaar De Leur genoemd werd?),
waarmee de totale moerinhoud van de Antwerpse Moer op 1 miljoen m3

gebracht kan worden.
Uit deze veenmassa kunnen 26.000 last turf bereid worden. Dat komt

neer op 6500 "ploegdagen", of 100 "ploegjaren". Bij een inzet van 4
ploegen kon men het veen dus in 25 jaar opruimen. Het grote aantal
deelnemers in de onderneming en het feit dat de moer zo netjes in
hoeven verkaveld werd, alsmede het voorkomen van veel oud bouwland
in dit gebied, wijst erop dat deze moer in een soort bliksemaktie leeg
gehaald kan zijn. Met 17 ploegen (evenveel als er hoeven waren) zou
dat werk in 6 jaar klaar kunnen zijn. In die korte tijd zou er dan een
aanzienlijke bevolking van ca. 120 personen hebben moeten werken.
Tenzij deze mensen merendeels als seizoenwerkers van elders aangetrok
ken werden, moet dit aantal toch als erg hoog betempeld worden. Dit is
een grondige reden om toch een wat rustiger aanpak te veronderstellen.

De naam Bremberg komt voor het eerst voor in 1353,179 en luidt:
Braemberge, zo dat de betekenis ook Braam-berg kan zijn, en niet Brem
berg. Voor de sfeertekening maakt het niet veel uit: beide struikgewassen
komen in elkaars nabijheid wel voor.

De aard van de omgrenzing van het blok verschaft wat informatie
over het omringende terrein. Waar men kaarsrechte grenzen kon trekken
waren nog geen gevestigde belangen aanwezig. Dat was blijkbaar het
geval in het westen, zuiden en oosten. We mogen aannemen dat daar de
grond in 1332 nog niet ontgonnen was. In het noorden liet een ingewik
kelde grens er geen twijfel over bestaan dat daar individueel grondbezit
en zelfs bedrijvigheid (steenbakkerij) was. De reeds in cultuur gebrachte
zone lijkt hier min of meer door de grens van Etten onder de palen van
de Hoeven aan de zuidzijde afgesloten te zijn.
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In deze visie heeft de Vaartkant niets te maken met de uitgifte van
de Bremberg. Het is een nederzetting die rond 1400 ontstond.180

Zou twinning

Ten gevolge van de overstromingen die op het eind van deze periode
optraden, werd ook in Etten zoutwinning uit veen mogelijk. Deze aktivi
teit kreeg echter geen grote omvang, vermoedelijk omdat in het Lage,
waar de overstromingen optraden, alle grond inmiddels al in agrarisch
gebruik was genomen en niet gemakkelijk grote aaneengesloten eigen
dommen gevormd konden worden. Sporen van de zoutnering zijn de
namen Selsebrug18l voor de Opslagse brug ten noorden van Hoeven en
de namen van de twee turfvaarten die in de 15e eeuw van uit het zuiden
naar de Leur liepen: de Soutevaert voor de laagliggende vaart uit de
Antwerpse Moer, en Vorschevaart voor de hoger liggende vaart vanuit
het Zuidelijk Moergebied. Kennelijk liep het zoute zeewater bij hoog tij
via de Leurse Vaart het laagste gedeelte van het dal van de Antwerpse
Moer in.182

Ook in de direkte nabijheid van het studiegebied werd zoutwinning
mogelijk. Het St. Janshospitaal had ook bij Zevenbergen een turfmoer,
maar dat liep in 1367 onder (zee)water en werd daarna als zoute moer
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fig. 9. Hoogteligging terrein naast de Vorschevaart en de Soutevaart
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bestempeld. Tevens werd toen voor de Monnikenmoer de soortaanduiding
verse moer ingevoerd. Direkt ten westen van het Goed van Ikkel, onder
Hoeven, werd in de tweede helft van de 14e eeuw eveneens zout ge
wonnen. 1B3

Agrarische ontwik.keling

Het Lage

Het gedeelte van Etten, dat thans lager is dan 1 m+NAP, was al
voor 1287 grotendeels in gebruik genomen, hoofdzakelijk als "made" of
"beemd". Dat is laag gelegen grasland, dat nog al eens door de rivier
overstroomd werd en waar men na de hooioogst nog vee weidde, danwel
trachtte een tweede hooioogst te verkrijgen. In dit grote beemdengebied
vonden ook boeren uit andere dorpen nog voldoende hooiland. Velen uit
Sprundel waren b.v. gegoed in het Goed van Ikkel, ten noorden van
Hoeven. Sprundel zelf bezat bijna geen hooilanden.184

Niet het gehele beemdengebied was in privé kavels verdeeld. Min
stens op twee plaatsen waren er gemene beemden, beemden die in
gemeenschappelijk gebruik waren. Deze waren: de Gemene Amer, aan
de Lake ten noorden van het grote verkavelingsblok, en de Gemene
Maden ten noorden van de Kelsdonk.185

Behalve voor hooiland/veeweide werden de beemden ook gebruikt
voor de turfwinning. In 1327-1339 hoorde bij de Wijngaardshoeve op
Attelake een blok grond van 15 hektaren "waar men turven uit graaft" .186

In 1373 liet het St. Janshospitaal turfgraven in de Zes Bunder, een
gebied dat overigens niet tot de Monnikenmoer hoorde.l87 Over het
algemeen was van grote "commerciële" turfgraverijen in de beemden
geen sprake.

De ontwatering van de beemden zal aanvankelijk in deze periode
nog op eenvoudige wijze plaats gevonden hebben. Door het slotenstelsel
liep overtollig water weg naar de Mark of waterlopen als de Attelake,
de Keen, de Kriekevaart, de Sprang en de Lake. De aanleg van de turf
vaarten met hun eigen waterhuishouding zal de ontwatering gecompli
ceerder gemaakt hebben. Bovendien zal er door de ontwatering enige
klink in het veen opgetreden zijn, waardoor de bodem daalde.188
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De stormen van 1373·5 veranderden de waterhuishouding in de
Mark en in de Lake permanent, terwijl tijdens die stormen de beemden
overstroomd werden.189 Op de genoemde rivieren kreeg men nu in ver
sterkte mate met getijdeverschijnselen te maken, wat aanleiding geweest
kan zijn voor het opwerpen van een lage dijk rondom de beemden. De
ontwatering werd geconcentreerd op een aantal sluisjes die bij eb water
uit de beemden lieten stromen. In dezelfde periode is ook in de Haagse
Beemden voor het eerst sprake van een dijk.190

Deze dijk kon niet altijd verhinderen dat de polder onder water
schoot.191 Het opslibben van het kleidek kan daarom vanaf ca. 1374
plaatsgevonden hebben. Het af en toe overstromen van de beemden
leidde zeker niet tot het verlaten ervan. De woonplaatsen van de gebrui
kers lagen meestal hoog en droog. Voorzover er langs de oostzijde van
het grote verkavelingsblok aanvankelijk een nederzetting tot de Ke1sdonk
strekte, zal alleen het laagste deel daarvan nu verlaten zijn. Getuige het
voortbestaan van de verkaveling bleven de beemden tussen de overstro
mingen door gewoon in gebruik.

Opvallend is echter dat de dijk van Bollendonk niet noordelijker ligt.
Het gebied ten noorden ervan is Of niet bedijkt, Of ieder spoor daarvan
werd in later tijd uitgewist. Beide mogelijkheden wijzen op een ongunsti
ger toestand ten noorden van Bollendonk. Dit gebied kende waarschijn
lijkeen hoge overstromingsfrekwentie. Ook is er alle veen uit de onder
grond verdwenen. Toch was daar niet alleen maar water. In 1382 had
de heer van Breda er "tegenover" Zevenbergen een kasteel vanwaaruit
men de stad bestookte. Dit kasteel bleef tot in de 15e eeuw gehandhaafd.
Het stond mogelijk op een oeverwal van de Mark, en gaf de naam
Krijtenburg aan het noordelijke stuk van Etten.192

Er liep in de beemden maar één doorgaande weg. Alle andere wegen
begonnen op het Hoge en liepen dood in het Lage. Ook vanaf de Kels
donk liepen enkele wegen verder de beemden in. De doorgaande weg
leidde naar het veer, dat in 1394 nog bij Krijtenburg lag.193 Het was
een overzetveer over de rivier de Mark die daar van zuid naar noord
stroomde. Aan de overzijde kwam men uit op de Hazeldonk, vanwaar
uit men Zevenbergen, Zwartenberg en Zonzeel kon bereiken. Het inter
lokale verkeer zal in noordelijker gelegen streken vooral over water
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plaats gevonden hebben. Door de stormvloeden van 1373/5 kwam er in
de scheepvaartroutes wat verandering. Het noordelijke gedeelte van het
Monnikenriool werd verlaten omdat via de nieuwe Riddersvaart (1375),
de Lake en kennelijk de Dintel een kortere weg naar Bmgge leidde. Dat
men zo tevens de tolheffing bij Zevenbergen en Nieuwervaart kon ont
lopen, zal daarbij van belang geweest zijn.l 94

De Randzóne

Omdat in de Randzóne bijna geen gronden betaalden in de Nieuwe
Landcijns, mag worden aangenomen dat hier na 1287 niet veel grond
meer te ontginnen viel. De enige uitzondering is Attelake ten zuiden
van de Attelakenseweg. In 1332 lijkt ook dat gebied, zeker althans de
westkant ervan, in cultuur gebracht te zijn.

Vanaf 1332 kwam er een impuls voor de ontwikkeling van de om
geving van de oversteek van het dal van de Brandsevaart. De oorspron
kelijke Brandsevaart werd vervangen door een iets oostelijker gelegen
turfvaart, waarover een bmg gelegd werd. De overslagplaats voor turf
lag wat zuidelijker, maar toch zal de omgeving van deze bmg een aan
trekkelijke vestigingsplaats voor vervoerders, verzorgers en turfgravers
geweest zijn - een stimulans voor het ontstaan van De Leur als ge
concentreerde nederzetting in een gebied met verspreide bewoning. Juist
hier betaalden enkele percelen wél in de nieuwe landcijns. Dit is een
teken van wat latere expansie. De plaats waar stenen gebakken werden
voor de Bredase stadsmuur noemde men Attelake, terwijl die toch even
goed De Leur had kunnen heten, gezien de ligging van de ovens. Attelake
lag toen kennelijk nog méér voor de hand. Hiemit blijkt dat De Leur
pas nadien grote betekenis voor de omgeving kreeg.

Het Kerngebied

In deze periode zal het cultuurareaal van de Banakker en omgeving
vergroot zijn tot aan de Monnikenmoer in het westen en de Antwerpse
Moer in het oosten. Gezien het rechte verloop van de oostelijke grens
van de Monnikenmoer strekten de kultuurgronden van Etten in 1297
nog niet ver westwaarts. Het uitwijken van die grens naar het westen
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ter hoogte van de kerk geeft echter aan dat daar al minstens 400 meter
diepe percelen lagen. Omstreeks 1400 strekte de cultuurgrond zich wel
uit tot aan de Monnikenmoer.

De oostzijde toont enkele breuken in de verkaveling. Kennelijk zijn
dat tijdelijke eindpunten in de ontginning. Een eerste grens loopt op
ruim 100 m oostelijk van de Neerstraat. Aan de zuidzijde bouwt een
tweede strook, ca. 300 m breed, voort op percelen aan de Neerstraat.
Ten oosten daarvan ligt een derde strook die op de weg naar Breda ge
oriënteerd is en door het Bollestraatje ontsloten wordt. Verder oost
waarts kwam men wellicht voor 1400 nog niet. De westgrens van de
Antwerpsemoer kon dus in 1332 gemakkelijk een rechte lijn zijn. De
strook grond tussen die moer en de cultuurgronden was waarschijnlijk
begroeid met gemeenschappelijk gebruikte heide of bos.

Nuyts vermoedt dat het schip van de kerk van Etten ca. 1317, ter
gelegenheid van het zelfstandig worden van de parochie, enigszins ver
lengd is en vergroot is met twee zijbeuken. Tevens werd toen waar
schijnlijk de toren verhoogd. De kerk, die nu binnenwerks 24,9 bij 14,1
meter meet, zal al gotisch van stijl geweest zijn.195

Het Centrale Moergebied

Bij de behandeling van de Monnikenmoer is al gebleken dat daar in
deze eeuw nog geen sprake was van agrarische activiteit. De verhuurde
made en weide lagen naar alle waarschijnlijkheid aan de Mark in het Lage.

De Bremberg evolueerde na 1332 vermoedelijk vrij snel tot akker
bouwgebied. De centrale weg (de Hoge Bremberg en de Lage Brem
berg) diende daarbij als ontginningsbasis : daar werden de boerderijen
(17?) gebouwd en van daaruit zal zowel op het hoge gedeelte als naar
het dal toe, zowel turfgegraven als grond tot akkerland ontgonnen zijn.

Het Zuidelijk Moergebied

Rond 1290 was er in het Zuidelijk Moergebied nog maar één ont
gonnen gebied: Sprundel. In de daarop volgende eeuw zou Sprundel nog
belangrijk groeien, terwijl de Klappenberg er als een tweede ontginnings
enklave bijkwam. Van georganiseerde moernering blijkt voor 1390 nog
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niets, al werd op twee plaatsen water afgetapt voor noordelijker gelegen
turfgraverijen.

* De Klappenberg

Na 1287, maar waarschijnlijk toch nog vrij vroeg in de 14e eeuw,
heeft men een hoge kop in de heide en moeren ontgonnen: De KIappen
berg. De oude naam Clippelenberg doet vermoeden dat hier voordi~n

bos was. In het gebied, dat driehoekig van vorm is, komen thans in ver
gelijking met de omgeving veel ou,de bouwlanden voor. Deze zijn wegens
hun droogte deels bebost. In een tijd dat deze hoogte nog omringd was
door moergronden zal de waterhuishouding voor de akkerbouw gunstiger
geweest zijn.196

* Sprunde!

Ten noorden va~ de weg Sprundel-Breda lag in 1297 mogelijk al een
strook ontgonnen kavels met een breedte van minder dan 400 meter,
omdat de zuidgrens van de Monnikenmoer er voor moest uitwijken. In
de loop van de 14e eeuw zullen deze kavels verlengd zijn tot aan de
grenssloot van de moer. Ook aan de zuidzijde van de weg zal zich een
dergelijke ontwikkeling hebben voorgedaan.

Naast deze expansie van Sprundel in oostelijke richting (eerst langs
de weg en dan door verlenging van de kavels) was er ook expansie in
westelijke richting. Ten westen van de weg naar het Hopmeer waren
al vóór 1290 gronden ontgonnen. Er woonde o.a. ene Herman de Val
kenaer, wiens huis toen tot grenspunt verklaard werd tussen de landen
van Breda en Bergen op Zoom.197 Door deze grens kwam een deel van
de ontgonnen gronden van Sprundel in het Land van Bergen op Zoom te
liggen. Het betrof mogelijk ca. 7 ha door de heer van Breda vercijnsd
land, en nog eens 11 hektaren cijnsgoed van Ten Houte.

In het tweede kwart van de 14e eeuw moet door de heer van Bergen
Albrecht of zijn opvolgster Johanna van Voorne bij Sprundel ca. 78 hek
taren gronden in cijns zijn uitgegeven om deze te ontginnen tot akker
land: Vorenseinde.

De structuur van Vorenseinde is eenvoudig. Het is een opvallend
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vlak gebied, op een nivo van ca. 11 tot 12 m + NAP. Aan de westzijde
wordt het begrensd door de Scherpenberg (13 tot 15 m+ ). De noord·
grens wordt gevormd door de weg Breda-Bergen; het terrein begint daar
zachtjes af te hellen naar het noorden. In het oosten sluit Vorenseinde
aan bij Sprundel, in het zuiden markeert een steilrand van ruim 1 meter
hoog de overgang naar de uitgedolven moeren van de Zwarte Blik en
het Bakkersmeer. Midden door Vorenseinde loopt van zuidwest naar
noordoost een smalle lagere strook, waarin de centrale weg ligt. De ver
kaveling bestaat uit stroken loodrecht op de weg, vaak met bebouwing
aan de weg. Aan de Sprundelse kant zijn deze stroken erg regelmatig:
aan de noordkant 19 stroken van 2 bunder elk; aan de zuidkant 8 stro
ken van 3 bunder elk. Verder westwaarts is de wig tussen de genoemde
verkaveling en de Scherpenberg met een waaierverkaveling opgevuld.
Het Vorenseinde maakt aldus de indruk te zijn aangelegd volgens een
systematische opzet, gevolgd door een latere voortgaande ontginning in
westelijke richting. De bodem noch de hoogteligging wijzen op een oud
veendek, mede gezien de typische lage ligging van de wel degelijk uit
gemoerde gebieden in het zuiden. Een turfvaart ontbreekt eveneens. Wel
waren er twee kleine laagten met moer.

Dit westelijke gedeelte van Sprundel werd, naar de heer van Bergen
die de grond uitgaf, het Land van Voirne genoemd. Daar het vanuit
Sprundel gezien evenwel het einde van het kultuurland was, kwam de
naam Vorenseinde in gebruik, als tegenhanger van Oosteind. De ver
onderstelling van Van 1oon198 dat dit gebied identiek is met Scerpen
oerd, dat in 1359 moercijns betaalde, blijkt onjuist te zijn. Scerpenoerd
ligt ten zuidoosten van Roosendaal, en Sprundel-onder-Bergen staat óók
in hetzelfde cijnsboek.199 Bovendien is de oppervlakte van Scerpenoerd
véél te groot (450 hektaren!) terwijl de cijns van Sprundel-onder-Bergen
bij de hiervoor genoemde oppervlakte een heel redelijk cijnstarief (3~
d.gr.br./bu.) oplevert. De suggestie dat er op Vorenseinde veen was dat
eerst weggegraven moest worden, kan dus verworpen worden. Een turf·
vaart is er niet aanwijsbaar terwijl ten zuiden van Vorenseinde in de
Pleistocene ondergrond een duidelijke laagte is die wél vol veen zat. Bij
Roosendaal is er voldoende ruimte voor Scerpenoerd, zijn er talloze turf
vaarten en werd er wél veen vergraven.
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Alhoewel Sprundel (met name Sprundel-Hertog), een oude neder
zetting is, blijkt de aanwezigheid van een kerk eerst in 1351 :200 In
1396 twistten de Heer van Bergen op Zoom en de abdis van Thorn
over de korentiende van Vorenseinde, welke vanouds aan Thorn toe
kwam omdat Vorenseinde tot de parochie Sprundel behoorde.198

,'r De rest

Buiten Sprundel en de Klappenberg zijn er in deze periode nog
enkele ontginningen in het Zuidelijk Moergebied geweest. Afgaande op
de bodemkaart moeten de Hit, aan de zuidwesthoek van de Antwerpse
Moer, en ook de Locht, ten zuiden van de Banakker in deze periode
ontgonnen zijn. Heel geïsoleerd lag de ontginning van het Hellegat. Deze
kleine nederzetting werd tot de parochie Rijsbergen gerekend.

Voor het overige zal het gebied nog steeds erg extensief gebruikt zijn
als gemene schaapsheide, als plaats om plaggen en zand te halen en hier
en daar ook voor de brandstofwinning van de boeren.

De heren van ten Haute en Etten

De gehele 14e eeuw was de heerlijkheid Ten Houte in Etten en de
Hage, én de oude landcijns met de rechtsmacht te Etten tot 3 pond per
boete, in handen van de familie Uten Houte. Het betrof de volgende
heren: Arnt Janszoon (ca. 1290 - ca. 1320); Jan Arntszoon (ca. 1320
1360) en Jan Janszoon J1360 - 1406).

In het activiteitenpatroon van deze leden van de familie Uten Houte
vallen twee merkwaardige hiaten: 1336-1356 en 1376-1382. Ze hadden
elders grote belangen en bezittingen zodat de genoemde hiaten perioden
kunnen zijn waarin zij vooral buiten ons gezichtsveld actief waren, bij
voorbeeld als schout van Antwerpen, of in een andere hertogelijke
funktie. Voor zover we ze wél zien optreden is dat vaak niet als heer
van Etten, maar als zelfstandig ondernemer (innemer van Rucphen,
exploitant van het moer van de Balrouw), als leenheer in Drimmelen,
als getuige bij allerlei grensscheidingen - soms ver van Etten -, als ridder
in een veldslag. Dit alles wijst er op dat we de Uten Houtes in een juiste
context moeten zien: Etten was voor hen maar één der aandachtspunten.
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Toch hielden zij zich ook écht met Etten bezig. Zo zegelt de heer van
Etten soms oorkonden van Ettense schepenen (bijv. in 1347/8).201
Jaarlijks gaven de broeders van het St. Janshospitaal van Brugge hem
b.v. een ton haring. 202 Boeren vermoedt dat de Uten Houtes bemoeienis
hadden met het zelfstandig worden van de Ettense parochie in 1317,
wegens het voorkomen van het jaartal 1316203 op het Z.g. familiegraf
van de Van Der Stratens, latere heren van ten Houte in Etten.204

In 1354 stichtte Jan Arntszoon het Gasthuis te Etten, althans als we
een beslist fout jaartal 1454 bij Gramaye en Van Goor als 1354 mogen
interpreteren. In ieder geval bestond het Gasthuis al in 1400.205

Een verdere bemoeienis met Etten lijkt op het eerste gezicht heel
nobel van aard: het geven van enkele voorrechten aan de "goede lieden
van Etten" in 1375. De achtergrond hiervan moet echter een wat mis
lukt ridderlijk avontuur zijn. In 1371 nam Jan Janszoon deel aan de
veldslag te Bäsweiler, tussen de legers van de hertog van Brabant en de
legers van de Geldersen en GÜlickers. Toen de Brabanders de slag ver
loren, raakte Jan krijgsgevangen. De hertog van Brabant schoot de los
prijs voor Jan uten Houte voor, waarop Jan in 1375 een schuldbekentenis
aan de hertog ondertekende. Om het verschuldigde bedrag terug te vin
den, hield Jan uten Houte toen een koopman aan, waarvan hij dacht dat
het een Gelderlander of Gülicker was. Helaas bleek de man uit Doornik
te komen en gebeurde de aanhouding op het gebied van de heer van
Bergen op Zoom, die het juist in die tijd slecht kon vinden met de heer
van Breda. Er groeide een conflikt uit, waarbij de heer van Bergen aan
Jan zijn turfconcessie van Rucphen ontnam. Jan nam daarop enkele in
woners van het land van Bergen gevangen, en voerde ze mee naar het
land van Breda, waarschijnlijk Etten. Daarop nam de heer van Bergen
Jan gevangen bij een bezoek aan Steenbergen. Dat was overigens ook al
eens eerder gebeurd. Deze onverkwikkelijke gang van zaken werd door
Merkelbach van Enkhuizen in verband gebracht met de privileges van
1375: waarschijnlijk hebben de inwoners van Etten die rechten gekregen
na betaling van een som geld waarmee Jan van den Houte zijn schuld
aan de hertog kon voldoen.206

De betreffende voorrechten hielden in: het voortaan pas na een
vonnis in beslag nemen van gronden waarvoor b.v. de cijns geruime tijd
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niet opgebracht was; het beslechten van twisten; het aanstellen van de
schout met instemming van de dorpsmeerderheid; dat de heren zich aan
de door het dorpsbestuur gemaakte keuren zouden houden; het aanstel
len van sluismeesters op de turfvaarten met instemming van de belang
hebbenden bij de betreffende vaart; boetetarief in Etten gelijk aan dat
elders in het land van Breda.207

Het is onduidelijk wanneer het kasteel van Etten gebouwd is, maar
wel blijkt dat deze Jan van den Houte er, gezien zijn activiteiten in de
omgeving, behoefte aan gehad zal hebben. De aan het Gasthuis verbonden
kapel werd overigens ook wel als "kasteel-kapel" aangeduid, zodat dit
kan duiden op kasteelbouw in of voor het midden van de 14e eeuw.
Onze roemruchte Jan Janszoon van den Houte overleed in 1406.208 Wel
is er een aantekening over een kasteel te Sprundel, waaraan een kapelaan
verbonden was, in 1349. Dit kasteel wordt door Boeren gezien als dat
van Etten. Dit zou betekenen dat er aan het kasteel van Etten al een
altaar met kapelaan verbonden zou zijn vóórdat het Gasthuis gesticht
werd.2 09

Samt:nvattend kan vastgesteld worden dat de Uten Houtes aan het
dorp Etten enkele elementen hebben toegevoegd die niet tot de gewone
inventaris van een dorp behoorden: een Gasthuis en een "vrijheids
charter".
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V. PERIODE 1390 - 1500

Momentopname 1390

Voor het einde van de 14e eeuw is niet zo'n uitgebreide documentatie
betreffende de in gebruik genomen gronden beschikbaar als voor het
einde van de vorige periode. Voortbouwend op de uitkomsten voor 1287
met behulp van een aantal bekende ontwikkelingen sindsdien en met
aanvullende gegevens van de bodemkaart, kan toch een redelijke schat
ting voor ca. 1390 gemaakt worden. Aangenomen kan worden dat de
beemden in de loop van de 14e eeuw geheel in gebruik genomen werden,
maar dat op het einde van de periode met name Krijtenburg wegens
overstromingen min of meer opgegeven werd en tot gors evolueerde.
Ook wegens de verbreding van de Mark moet een correctie worden aan
gebracht.

In de Randzone en het Kerngebied zal alle grond nu wel in gebruik
zijn, met uitzondering van een gedeelte van Attelaken en wat restplekjes.
Aan de zuidrand van het westelijke Centrale Moergebied werd de cultuur
grond bij Sprundel uitgebreid. Van groter belang was uiteraard de ex
ploitatie van de Monnikenmoer, al betrof het daar het graven van turf
en niet agrarisch grondgebruik. In het oostelijk gedeelte van het Centrale
Moergebied was de Antwerpse Moer tegen het einde van de periode
waarschijnlijk al merendeels in cultuur gebracht, terwijl ook de westrand
bij de Vaartkant toen wel ingenomen zal zijn door boeren.

In het Zuidelijk Moergebied vond de uitbreiding van Sprundel vooral
in Vorenseinde plaats. Voorts lagen daar de nieuwe ontginningsgebieden
Ril, De Locht, Klappenberg en Rellegat. Van die gebieden kan de om
vang goed van de bodemkaart worden afgelezen.

Veel meer dan in 1287 is het nu geboden onderscheid te maken
tussen agrarisch grondgebruik en turfgraverijen. In 1287 werd op slechts
2% van de oppervlakte turf gegraven. In 1389 bedroeg dat cijfer 13%,
wat meer zou zijn geweest als de Antwerpse Moer inmiddels niet tot
een agrarisch gebied geworden was.
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Tabel 6. Overzicht in gebruik genomen gronden, 1389 (schatting)

oppervlakte (ha) percentage waarvan
gebied totaal ingenomen ingenomen turfgr. ha

.~--~-_.~ -~--,_._._------" .__ ..._--~,-,--""~_._~---

Zwartenberg 500 480 96 140
Noordelijke Beemden 635 485 76
Zuidelijke Beemden ". 675 675 100

HET LAGE 1810 1640 91 140

Hoeven 110 110 100 35
Donk 255 255 100
West v. d. Leur 580 580 100 140
Leur 20 20 100
Attelake 360 240 67

RANDZüNE" 1325 1205 91 175

KERl'\JGEBIED 610 550 90

Sprunde1-Noord 115 115 100
Monnikenmoer 745 745 100 745
de rest 240

CENTR. M.G.-west 1100 860 78 745

Antwerpse Moer 270 250 93
de rest 105 90 85

CENTR. M.G.-oost 375 340 90

Sprundel-Hertog - Zuid 140 140 100
Sprundel-rest - Zuid 1365 160 12
Vorenseinde 220 100 45
Hil, Lacht, Klappenberg 240 240 100
Hellegat 30 30 100
de rest 1025

ZUID. MÜERGEB. 3020 670 22

STUDIEGEBIED 8240 5265 64 1060

Na aftrek van de turfgraverijen blijkt dat volgens deze schatting op
het eind van de 14e eeuw de helft van de oppervlakte van het studie-
gebied reeds in min of meer intensief agrarisch gebruik was genomen.
In Etten onder de Palen van de Hoeven, het noordelijk beemdengebied
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en de Kernzone zal ca. 90% van de grond op die manier in gebruik
geweest zijn. In zuidelijker en westelijker streken was dat percentage erg
veel kleiner, al was het eultuurareaal van de parochie Sprundel inmiddels
uitgegroeid tot ruim 500 hektaren.

Algemeen tijdsbeeld

De economische en bevolkingscrisis, die in de 14e eeuw in West
europa inzette, kwam eerst ver in de 15e eeuw tot een einde. Voort
durend woedden er epidemieën die de bevolkingsomvang reduceerden of
constant hielden.210 Naast deze algemene crisis had westelijk Noord
Brabant in de eerste helft van deze periode te maken met een snel om
zich heen grijpend landverlies door overstromingen. Etten lag juist óp
de rand van het overstromingsgebied. In de tweede helft van de periode
stabiliseerde de waterstaatkundige toestand: het gebied ten noorden van
de Mark bleef merendeels overstroomd en evolueerde traag via een
slikken- en gorzenstadium tot een bedijkbaar gebied met een vruchtbare
kleibodem.211 Ten zuiden van de Mark was de opslibbing veel minder:
daar kon men het beemdengebied voor dagelijkse overstroming bij vloed
vrijwaren.212 De bedijkingen zijn hier ouder dan in het noorden en ook
anders van karakter: ze conserveren het beemdenlandschap, terwijl de
latere (16e eeuwse) noordelijker bedijkingen veel meer neerkwamen op
terugnemen van sinds lang verloren gronden.

Op staatkundig gebied is het van belang dat in de loop van deze
periode de meeste Nederlandse gewesten in handen van de Bourgondische
vorsten kwamen: Brabant in 1430. In Breda werden de Van Polanens
opgevolgd door de Nassaus, die het streven naar eenmaking van het
Land van Breda voortzetten. Zo werd de afzonderlijke dorpsheerlijkheid
Etten in 1450 opgeheven en de Monnikenmoer in 1473 teruggekocht. In
1458 kwam het tot een definitieve grensregeling tussen het land van
Bergen op Zoom en dat van Breda. Bij deze gelegenheid werd het gebied
opgesplitst dat beide heren sinds 1287 gezamenlijk in bezit gehad hadden.
Mogelijk behoorden de noordelijke beemden van Etten ook tot dat "ge
mene land", omdat direkt na de grensregeling in Etten enkele keuren
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werden uitgevaardigd.213 Als eerste stap in de richting van het grote
domein dat de heren van Breda in het overstroomde gebied ten noorden
van de Mark gingen opbouwen, werd de grond in Zwartenberg, nu een
eiland tussen de oude en de nieuwe Mark, systematisch opgekocht. Op
basis van dit bezit zou de heer van Breda Zwartenberg in 1507 ter be
dijking uitgeven. De nieuwe polder werd aan het rechtsgebied van Etten
toegevoegd.214

Op het einde van de periode trad er een algehele opbloei op: de be
volldng nam betrekkelijk snel toe en in westelijk Noord-Brabant werden
op grote schaal kerken vernieuwd en vergroot.215

De moernering

In de vorige periode speelde de moernering zich vooral af in het
Centrale Moergebied. De Antwerpse Moer werd uitgedolven en omgezet
in een agrarisch gebied: de Bremberg. In de Monnikenmoer werd hard
gewerkt, maar ook na 1400 werd daar nog turf gestoken, al werd er
tevens een aanvang genomen met de uitgifte van de ondergrond voor
agrarisch gebruik. In de periode 1390-1500 werden in het Zuidelijk
Moergebied een aantal nieuwe moerneringen opgezet. Alhoewel er veel
opgespoord kon worden, zullen er toch enkele aan de waarneming ont
snapt zijn. Tabel 7 geeft een overzicht van deze nieuwe moerneringen.

Tabel 7. Turfconcessies 1390-1500, Zuidelijk Moergebied216

uitgifte concessieduur oppervlakte
benaming jaar (jaren) (ha )

------
De 96-bunder
De 105-bunder
De 400-bunder
(naamloos)
De 54-bunder
De 200-bunder
De 36-bunder

1398
± 1399

1408
voor 1411

1412
1422
1424

34 125
137
520
DO?
71
260
47

totaal 1290
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De benamingen zijn gespeend van elke fantasie: de uitgegeven stuk
ken moer droegen geen benaming voordat ze vergraven werden. Opval
lend is dat al deze uitgiften in zo'n korte periode plaatsvonden: net een
kwart eeuw. In die tijd zijn ook zuidelijker moeren uitgegeven, onder
andere ten zuiden van de Rijsbergse Gouwberg. De 200-bunder werden
gesitueerd bij de Zwarte Schijf, wat waarschijnlijk betekent dat dit moer
geheel buiten ons studiegebied valt. Van de 2230 hektaren restgebied
onder Sprundel en Etten (ziet tabel 6) werd tussen 1398 en 1424 dus
ca. 1030 ha of 46% voor de moernering uitgegeven.

TURFVAARTeN 4n MOEREN ~$~O

E.Hel"l ~ '5:p,..""ndd., z.u.nderl, Rgsl..er.?1-

••••• 2UidJ"Y1U S'i4d'':Jeb rl'c!.

_ i-ur/;,'O,CI,rf< {fj-r({(~Jee4".r

vocrm~<'J J'1N'It('

n»rf#4L':j meM' rI Ofl.ft..

fig. 11. Turfvaarten;n-~;~;~ntu;~; Etten, Sprundel, Zundert en Rijsbergen

Dit nieuwe moergebied werd ontsloten door een lange turfvaart die
bij De Leur uitmondde in de Brandse Vaart I Leurse Vaart. Tussen de
Brandse Vaart en deze nieuwe turfvaart ontstond een lange landtong:
het Hoofd. De nieuwe vaart liep van De Leur haast pal zuidwaarts,
kruiste de baan Breda-Sprundel bij de Hit, en splitste bij het Moerspui
en het Zandspui in twee takken. De noordelijke tak liep zuidwestwaarts,
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ten noorden langs de Klappenberg, door de Koopmansblikken naar de
Zwarte Blik-Hotmeer ten zuiden van Spnmdel en zo verder naar de
Schijf. De zuidelijke tak liep meer naar het zuid-zuidwesten, ter plaatse
van de huidige weg Schuitevaartjaagpad, om met een boog langs de oost
en zuidzijde van het huidige landgoed de Pannenhoef te draaien.

Bij het Moerspui kwamen er nog wat kleine turfvaarten op uit, die
de meren ten noordwesten van het Hellegat ontsloten.217 Langs de zui
delijke vaart kon men ook de turf van de moeren bij de Gouwberg
naar De Leur brengen. Daar werd de turf in grotere schepen geladen
voor verder transport.

Langs de benedenloop van de nieuwe turfvaart ontstond de neder
zetting De Vaartkant: een lang lint langs vaart en weg.218 De vaart had
van De Leur tot de splitsing een lengte van 3,7 kilometer. De noordelijke
vaart (Vossenbergse Vaart) was tot de Zwarte Blik bij Sprundel5,6 km
lang, maar liep nog veel verder door naar het zuidwesten. De zuidelijke
vaart was, tot de Klein Zundertse Heide ten zuiden van de Pannenhoef,
ongeveer 6 kilometer lang.

Opmerkelijk is dat deze laatste vaart het dal van de Bieloop over
steekt! Toch heeft dat op de oversteekplaats een diepte van ca. 6,0 m+,
terwijl het water bij de Pannenhoef van een hoogte van ca. 9 m + kwam
en bij de Klappenberg door een rug van 8 m+ heen moest. Daar in de
15e eeuw het dal van de Bieloop nog vol met veen zat, was het echter
allerminst een hindernis voor de vaartaanleg.

Vermoedelijk was het dal van de Bieloop een eind stroomafwaarts,
bij het (latere?) Raamschoor in Princenhage, afgesloten door stuifzand.
Hierdoor werd in het dal omvangrijke veengroei mogelijk. Met behulp
van enkele "ijkpunten" kan een vlak voor de bovenzijde van het veen
geconstrueerd worden. Dit vlak "hangt" aan de oude oversteek van het
dal bij het Boomke, een herberg onder Rijsbergen, op 5,8 m+; de over
steek van de Kolk bij Sprundel en het Hopmeer daar vlak bij, waar de
Waterstraat zo'n grote bocht voor maakte: 10,0 m + ; voorts de oversteek
van het dal naar de Ketelmeren en wat steilranden daarbij: 10,0 m+.
Het resultaat is een vlak dat 0,7 mlkm daalt in oost-noord-oostelijke
richting. Voor het moergebied ten oosten van de weg Sprundel-Klein
Zundert werd aldus een oppervlak van 520 ha binnen het studiegebied
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berekend, met een inhoud van 6,4 miljoen m3 veen, wat goed zou zijn
voor 170.000 last droge turf.

Langs de noordelijke turfvaart lagen twee moeren: een eerste strekte
van Sprundel oostwaarts naar de samenloop van beide vaarten, de tweede
strekte zich vanaf Sprundel in zuidwestelijke richting tot buiten het
studiegebied uit. Het moer ten oosten van Sprundel vulde een dal dat
aan de Sprundelse kant vrij abrupt eindigt met een steilkant (9,5 tot
10,5 m+). De weg van Etten naar de Klappenberg steekt dit dal op
een smal punt over: dat levert een ijkpunt op, evenals de weg van de
Hil naar Rijsbergen die kennelijk dit moer nog juist ontweek. Aldus
werd ook hier een "vlak" geconstrueerd. Het blijkt een helling van 0,9
mikro in noordoostelijke richting te hebben. Het moer kan 1,8 miljoen
m3 veen bevat hebben, goed voor ca. 47.000 last droge turf. Aan de
westpunt van het Menmoer stond het moer van het dal van de Bieloop
misschien in contact met dat ten oosten van Sprundel.

Het moer ten zuiden van Sprundel mat, binnen het studiegebied,
156 ha, en bevatte 1,1 miljoen mS veen, ofwel 29.000 last turf. Het
veenoppervlak helde hier met 1,05 mlkm naar het oost-noordoosten af,
en bereikte aan de zuidgrens van het studiegebied een hoogte van 12 m+ .

Tabel 8. Overzicht moergebieden in Zuidelijk Moergebied

opp. veen veeninh. turfinh. veendikte
gebied (ha) (106mS ) (last) (gemidd. m)

Oost van Sprundel 250 1,8 47.000 0,72
Zuid van Sprundel 156 1,1 29.000 0,70
Bieloopdal 520 6,4 170.000 1,23
Overige plekken 157 1,1 29.000 0,7

TOTAAL 1083 10A 304.000 0,96

Op basis van de gegevens die ons bekend zijn zou geconcludeerd
kunnen worden dat er in het Zuidelijk Moergebied evenveel moer was,
als er in de vroege 15e eeuw uitgegeven werd. Dit is maar een schijn
overeenkomst. Een moergebied omvatte bij de uitgifte in de regel niet
alleen veengrond, maar ook zandgrond. Op basis van de vaststelling dat
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in het algemeen maar ongeveer de helft van de uitgegeven grond echt
moer was, kunnen we konkluderen dat maar ongeveer de helft van de
turfconcessies (qua oppervlakte) in het archief zijn teruggevonden.

Dit is mogelijk omdat deze concessies vaak alleen het recht tot het
afgraven van het veen inhielden, en dat soms zelfs nog maar voor be
perkte tijd. Na die tijd, of zodra het veen opgeruimd was, verviel de
grond weer aan de heer van Breda. In cijnsboeken verdwijnt daarna de
post voor zo'n vervallen moer, terwijl ook de oorkonde niet bewaard
bleef. De meeste hiervoor genoemde moeren kennen we daardoor alleen
uit de rekeningen van het Land van Breda over een tijd waarin die
moeren uitgebaat werden. Bovendien zijn dat nog uittreksels uit reke
ningen, die zelf inmiddels niet meer bestaan. Er zijn dus mogelijkheden
genoeg om moerconcessies aan de aandacht te laten ontsnappen.

Door het systeem van uitgifte van een moer voor een beperkt aantal
jaren ontstonden de zogenaamde gebroken moeren: moergebieden waar
enkele decennia turf gewonnen was en die verlaten werden voordat alle
veen vergraven was. Later kon zo'n gebroken moer nog eens uitgegeven
worden. Door deze mogelijkheid kan het totaal van de uitgegeven opper
vlakte eventueel de totale werkelijke oppervlakte overtreffen. Zolang
het beschikbare materiaal nog zo fragmentarisch is, zal deze overschat
ting niet optreden. De tijdelijkheid van de concessies benadrukt ook dat
het in de regel niet ging om ontginning, maar puur om het winnen van
turf. Pas als de ondergrond in eeuwige erfpacht verkregen werd bestond
de mogelijkheid tot ontginning. De bodem was daar echter lang niet al
tijd geschikt voor.

De heer van Breda hief een belasting op turf die in deze periode
lastgeld genoemd werd. De heffing ervan gebeurde op de Leur voor de
turf van de nieuwe moeren, en op de Lake voor de turf uit de Monniken
moer en de moeren van St. Bernaards onder Hoeven. Voor enkele jaren
weten we daardoor de hoeveelheid verscheepte turf.216 (zie tabel 9).

Het lijkt alsof in 1498 een tweetal jaren tegelijk verantwoord is.
Tegen een tempo van 5500 last/jaar zou de moer in het zuiden van het
studiegebied in 55 jaar leeggedolven zijn. Via de Leur werd echter turf
uit een veel groter achterland verscheept, zodat de stroom turf ook veel
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langer op gang kon blijven. De winning van ca. 5500 last per jaar ver
schafte seizoenwerk aan 130 tot 160 arbeiders die, met hun gezinnen
meegeteld, 650 tot 800 mensen uit de bevolking vertegenwoordigden.
Deze cijfers betreffen echter de "hausse"-periode van de vroege 16e eeuw.
In de 15e eeuw zal de productie en de daarmee verbonden bevolking
kleiner geweest zijn.

Tabel 9. Verscheepte turf
(in lasten van 10,7 mS )

jaar

1498
1525
1526
1527
1528
1531

Lake

95,75

20,5

Leur

12163,3
6078,75
5279,75
5977,75
4828
4716,4

De turf die vanuit Etten werd uitgevoerd zal voor een deel wel naar
Breda verscheept zijn. Zeker is ook dat er turf naar Zierikzee en Reimers
waal gebracht werd.219 Door het intensieve turftransport en mogelijk
ook de handel in turf moet De Leur een belangrijke nederzetting ge
worden zijn. Daar was ook scheepsbouw220 en de hoofdstraat werd er al
in de 15e eeuw bestraat.221

De 400 i3under

Van al deze moergebieden werd er één omgezet in een permanente
uitgifte: de 400 Bunder. Bij de uitgifte in 1408222 was de koopsom
bepaald op 20,75 gouden nobels per bunder, welk bedrag in 10 jaar be
taald moest worden. Ook voor de andere moeren werd een dergelijke
betaling in termijnen toegestaan. In 1430 zette de heer van Breda deze
vennoedelijk tijdelijke uitgifte om in een permanente. Er werden niet
minder dan 31 innemers met name genoemd en dan nog werd er de
aantekening ende heuren medegesellen bij geplaatst. Er was dus geen
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sprake van een klein compagnonschap dat het moer ging vergraven, maar
van een groot aantal onderling zelfstandige innemers, die gezamenlijk
een aantal rechten verkregen. Zo zouden ze voor hun moer een eigen
keur mogen opstellen, waarin het beheer van water en sluisjes geregeld
zou worden. Ook mochten ze hun spui-regeerders kiezen. Dit geheel Iijkt
op een waterschapskeur, met als belangrijke afwijking dat alleen zij die
nog moer op hun land hadden gerechtigd waren tot het kiezen van de
spuiregeerders.223

In de oorkonde van 1430 wordt alleen van moer gesproken en niet
van land. Wel werd onderscheid gemaakt tussen benedenmoer of volger
moer, dat twee-derde van de oppervlakte besloeg, en bovenmoer of

fig. 12. Gedeelte uit de ,,Nieuwe verbeterde kaart van het Landt en de
Baanderye van Breda".

Op deze kaart van het land van Breda en omgeving uit 1744 zijn de turfgraverijen
schematisch weergegeven, waardoor de "veerstruetuur" goed herkenbaar is.

De werkelijkheid zal minder regelmatig geweest zijn. (226)

99

Jaarboek De Oranjeboom 33 (1980)



oppermoer dat de rest bedekte. Iedere innemer kreeg 1/.3 deeloppermoer
en 2/.3 deel volgermoer toegewezen. Wanneer hij zijn perceel volgermoer
verliet, moest hij ook zijn rechten op het oppermoer laten vallen. Kenne
lijk verwachtte men dat het volgermoer als eerste verlaten zou worden.
Deze constructie van hoofdperceel-volgperceel werd ook toegepast bij de
eerste verkaveling van nieuwe polders, b.v. in Zwartenberg. Bij een
perceel goede grond hoorde - volgde - altijd een vaste oppervlakte slechte
grond.224

De moer was verdeeld in enkele blokken die een erg uiteenlopende
oppervlakte hadden. De grote blokken waren rechthoekig en langwerpig,
met turfvaarten langs de lange zijden. Ze waren in vele lange smalle
stroken verkaveld, loodrecht op de vaarten. Zo'n blok noemde men een
veer} vermoedelijk omdat het vaarten- en slotenpatroon enige gelijkenis
had met een vogelveer. De vaarten sloten ieder aan op de zuidelijke
hoofdvaart die naar de Leur leidde.225

blok

Tabel 10. Overzicht van de 400 Bunder

oppervl.
(ha)

lengte
(m)

breedte
(m)

a.d. Rechte Vaart 177 3100 570
Zuidvere 205 3600 570
Noordvere 61 2140 285
de Schenkel 25 1.330 190
de Oosthoek 6
de Bijle 31 1360 228
de Pekeltubbe 14

totaal 519

De eerste drie blokken en de Pekeltubbe konden gelokaliseerd wor
den, de Oosthoek met wat minder zekerheid. Vergelijking van deze
ligging met het eerder gereconstrueerde veengebied in het dal van de
Bieloop leerde dat van die 463 ha maar 320 ha met veen bedekt was:
69%. Kennelijk kwam het benedenmoer overeen met het echte veen,
en het minderwaardige bovenmoer met wat nu de hoge ruggen in het
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landschap zijn: plaatsen waar misschien alleen heide groeide of slechts
grauwveen voorkwam. Er is dus sprake van een reliëfversterking ten
gevolge van de turfgraverij . Het veen heeft hier kennelijk als een laagte
in het landschap gelegen, in een dal dat niet meer kon uitwateren. Na
de turfwinning kwam dat oude dal weer te voorschijn.

Het in eerste instantie uitgegeven gebied bleek uiteindelijk niet ze
veel (goede?) moer te bevatten als men wel gehoopt had. Daarom gaf
de heer van Breda nog een moer uit met een grootte van 18 hektaren ter
aanvulling van de bedoelde uitgifte. Deze plek heet sindsdien het Vervul
(1484: de Vervullinge) .227 Deze aanvulling maakt het mogelijk iets over
de werkelijke: veenbedekking te zeggen: deze was in de 400-Bunder ge
schat op 2/3, maar bleek 18 ha kleiner, zodat in feite 63% met veen
bedekt bleek. Het gelokaliseerde deel gaf 69% veenbedekking, 6% te
veel. Blijkbaar is de in deze studie gevolgde reconstructie-methode voor
het veen een redelijke benadering, hoewel de oppervlakte hier mogelijk
iets wordt overschat.

Net als de Monnikenmoer en de Antwerpse Moer, had ook de 400
Bunder een wateraanvoer-recht. In dit geval mocht men water onttrek
ken aan de Hazenmeren in het zuidwesten, nu juist onder Zundert ge
legen, en uit de Grondeloze Moer ten noordwesten van het Hellegat.228

fig. 13. De 400-Bunder tussen Etten, Sprundel, Zundert en Rijsbergen
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De turfwinning heeft hier vooral in de 15e eeuw plaatsgevonden. Op
het eind van die eeuw zagen enkele grondbezitters in de 400 Bunder
weinig winst meer in hun percelen. In 1526 blijkt dat ze hun cijns jaren
lang niet betaald hadden en dat hun gronden daarom door de heer van
Breda in beslag genomen waren.229 Toch werden deze percelen weer
opnieuw verkocht. Een dergelijke moeilijke situatie bleek voortdurend te
bestaan. In 1832230 was er in de 400 Bunder maar weinig kultuurland
te vinden. Thans behoort een deel van het voormalige moergebied tot
het landgoed "De Pannenhoef". Tot dit gedeelte behoort ook een natuur
reservaat. Voor het overige is het nu een golvend weidegebied in het dal
van de Bieloop.

De Monnikenmoer

De moernering in de Monnikenmoer liep in de 15e eeuw ten einde.
Terwijl de vrijgekomen ondergrond reeds in erfpacht ter ontginning
werd uitgegeven, werd elders in de moer nog steeds turf gegraven. Dit
blijkt o.a. uit een conflikt in 1411, toen lieden van de heer van Breda
zich turf toeëigenden die aan de Brugse Godshuizen toebehoorde. Het
lijkt alsof die turf voor het kasteel op Krijtenburg nodig was.231 In 1413
werd nog steeds turf vervoerd door het Monnikenriool ter hoogte van de
Bankenstraat.232 De Godshuizen kregen in 1424 meer rechten op de
Riddervaart die ze ca. 1375 gegraven hadden tussen het Monnikenriool
en de Kibbelvaart-Lake.233 Een notitie uit 1455 geeft aan dat de broe
ders van het St. Janshospitaal van Brugge te Hoeven een boerderij met
wat land en vee hadden ter waarde van 100 pond parisis. Er was toen
nog 72 hektaren "raeymoer" over met een waarde van 4320 pond parisis
en een niet bekende hoeveelheid "ghesplette moere ende wildaert": dat
is moer die gedeeltelijk weggegraven is en ook heide.234 De erfcijns
uitgiften van 1469, ruim 150 hektaren, werden ook aangemerkt als
"moer"235 terwijl ook van de laatste uitgifte, die ruim 200 hektaren
mat, een deel nog moer bevatte.236 Zowel in 1471, 1525 en 1531 werd
op de Lake zeker nog lastgeld geheven, zij het over beperkte hoeveel
heden turf. Dit kan er op wijzen dat de turfwinning in de Monniken
moer nog slechts incidenteel en op kleine schaal plaatsvond.237
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Agrarische ontwikkeling

Het Lage

Tegen het einde van de vorige periode was het Lage geleidelijk meer
onder invloed van de zee gekomen. Die invloed werd in de 15e eeuw
aanvankelijk nog groter. In 1394 had een stormvloed de doorbraak van
de dijk van de Zuidhollandse Waard bij Broeke (nu Hollands Diep) tot
gevolg. Over schade in Etten is niets bekend.23B In 1400 brak de dijk
van Zonzeel op twee plaatsen door.239 Die zelfde overstroming was voor
de inwoners van Schimmer en Hartel aanleiding om de oprichting van
een kerk in Terheijden te bepleiten en te verkrijgen. Ze beweerden
immers dat de weg naar Breda herhaaldelijk door het hoge water on
bruikbaar was.240 Weer blijkt in Etten niets van schade. De Elisabeths
vloed van 1404 raakte Etten wel: bij Krijtenburg dreef een grote vlet
schuit weg en ook spoelde voor transport gereedliggende turf weg.241

Vermoedelijk is in deze periode de rivier de Mark haar nieuwe loop ten
noorden langs Zwartenberg en dwars door Krijtenburg gaan volgen.
Hierdoor kon deze rivier via de Dintel uitstromen naar zee. De rivier
bedding langs de oostzijde van Zwartenberg ging nu dichtslibben, het
meest nog in het noorden, langs de nieuwe Mark. Ten westen van Zwar
tenberg zal men de oude Mark opengehouden hebben ten behoeve van
de turfexport van De Leur. Ook de Markbedding langs Zevenbergen
ging nu verlanden.

In 1410 werd aan de stad Zevenbergen toegestaan om op Krijtenburg
dijkaarde te halen.242 De St. Elisabethsvloed van 1421 leidde tenslotte
tot een langdurige overstroming van heel het gebied ten noorden van de
Mark. In 1422 ging men al bakstenen van sloopwerk in Nieuwervaart
halen,243 de gronden van Zonzeel werden in 14.3.3 door de heer van
Breda genaast omdat er lange tijd geen cijns meer van betaald was,244
terwijl het dorp in 1424 al bijna geen belasting meer opbracht wegens
de overstroming.245 De stad Zevenbergen lag in 1427 als een eiland in
het water.246 De stormvloed had ver landinwaarts nog toegeslagen: de
molenberg van Terheijden was afgekalfd, evenals zelfs die van de molen
in de Gampel bij Breda! Deze laatste blijkt ook van de derde St. Elisa-
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bethsvloed (1424) geleden te hebben.245 Hierna is er geruime tijd geen
sprake meer van stormvloeden in deze omgeving.

Ook de Ettense beemden moeten tijdens deze grote stormvloeden
blank gestaan hebben, evenals bij heel wat minder dramatische hoge
vloeden. In tegenstelling tot het gebied over de Mark kon men hier
gemakkelijk vanaf het hoge land van Etten de beemden weer in gebruik
nemen zodra het water weggetrokken was. Bovendien werd het dijkje
keer op keer hersteld. In het gebied binnen die eenvoudige bedijking is
daardoor de l3e eeuwse verkaveling nog aanwezig. Krijtenburg raakte
kennelijk zijn veenbedekking in al die stormen kwijt, maar kreeg daar
voor een stevige kleibodem terug, net als de streek over de Mark. In de
15e eeuw was het een gors, dat gemaaid werd (hooiland) maar waar
men ook vee weidde.247 Het veer over de rivier de Mark, dat daar ge
legen had, werd wat landinwaarts verplaatst naar een plaats op 1~ km
ten west-noordwesten van de huidige Zwartenbergse molen, juist tussen
de KeIsdonk en de Zwartenberg.248

Slechts op één plaats lijkt er sprake geweest te zijn van een turf
winning op grotere schaal dan de boerenvervening: in het noorden van
het Goed van Ikke!. Het betreft in ieder geval de stroken die men Hen
driksblok, De Twee Brandseblokken, de Smalle Leenblok en de Grote
Leenblok noemde, wellicht ook de noordelijker gelegen stroken Loed
sien Buynder, Opperste Assenaer en Uiterste Assenaer. De Leenblokken
waren leengoed van Ten Houte in Etten, terwijl de Hendrik, waar het
Hendriksblok naar genoemd is, zeker geïdentificeerd kan worden als
Hendrik, 4e zoon van Jan Arntszoon van den Houte.249 Deze Hendrik
werd in een aantal documenten uit de periode 1421-1442 genoemd, maar
een sterke band met Etten blijkt er niet uit. Wel zou zijn dochter Kathe
lijne van 1448 tot 1450 Vrouwe van Etten en Ten Houte-Etten zijn.
De turfgraverij besloeg slechts een tiental hektaren. Naast deze grotere
aanpak zullen heel wat boeren brandstof uit hun eigen land gehaald
hebben. Het feit dat in die oude veenputten teruggeworpen klei ligt,
geeft aan dat deze graverij ook na de overstromingsperiode doorging.
Ook het voorkomen van putten in zeer uiteenlopende stadia van ver
landing wijst erop dat dit soort turfwinning zich over een erg lange
periode heeft uitgestrekt, tot in de 20e eeuw toe.250 Luchtfoto's tonen

104

Jaarboek De Oranjeboom 33 (1980)



Km.
•o

I

<;ren.s stud,e:Jebted

- çre"s keur.'Jehïeci I
fig. 14. Gebieden waarop de 4 Ettense keuren betrekking hebben

105

Jaarboek De Oranjeboom 33 (1980)



putten van hooguit 10 meter in het vierkant (in de Westpolder ) of als
lange smalle stroken loodrecht op de perceelsrichting (Strijpen-Oost
polder) .251 Het Lage bleef echter vooral een groot hooigebied, waar
men na de hooioogst vee liet weiden. Het zal in de 15e eeuwen later
niet meer bewoond zijn.

Ondanks het voortdurende dijkherstel - de overeenkomstige dijk van
de Haagse Beemden telde uiteindelijk één wiel per 160 meter - raakte
de veengrond in het Lage geleidelijk toch bedekt onder een kleilaag.
Deze is in het noorden het dikste, en wigt in het zuiden geleidelijk uit
over de laagste zandgronden. Door de ontwatering van de polder, die
vanaf 1458 beter geregeld werd, is er vooral op de plaatsen waar veel
veen zat door klink bodemdaling opgetreden. Hierdoor komen er in het
Lage nu toch allerlei hoogteverschillen voor. In 1458 werd een keur
voor de Westpolder uitgevaardigd. Deze regelde het onderhoud van de
dijk en de aanleg van de Bollendonkseweg.252 Vreemde schapen en
varkens moesten uit de polder geweerd worden: de eigenaar kon ze
tegen een boete terugkrijgen. Ganzen mocht men er zonder meer vangen.
De Beemden waren tot voor enkele decennia een belangrijke ganzen
pleisterplaats. Drie jaar later kwam er een soortgelijke keur voor de
Oostpolder, die toen nog Elshout heette. Deze keur betrof het onder
houd van dijk, dijksloot en andere sloten en de bevoegdheden van het
drie man sterke waterschapsbestuur.253 We mogen aannemen dat van
dan af de waterhuishouding in de beemden wat beter in de hand gehou
den kon worden, al zullen er toch voortdurend overstromingen geweest
zijn. De dijk was immers maar zwak en laag terwijl aan de zuidzijde het
regenwater van het hoge land vrijelijk de beemden in kon lopen.

De Randzöne, het Kerngebied en de Bremberg

Nu in heel de Randzöne, het Kerngebied en de Bremberg het meren
deel van de gronden intensief in gebruik is bij de boeren, wordt de tot
nu toe gebruikte onderverdeling minder zinvol. De enige belangrijke
uitbreiding van de cultuurgrond in deze periode vond plaats tussen de
Lage Donk en de Bankenstraat, toen dat deel van de Monnikenmoer in
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1413 ter ontginning werd uitgegeven. Daarop wordt in de volgende
paragraaf uitvoeriger ingegaan.

Hoewel informatie over de aard van de landbouwbedrijven in Etten
in de 15e eeuw schaars is, kan toch wel iets vermeld worden.

Eerder is al opgemerkt dat in de vroege 17e eeuw de zuidelijke
streken van het onderzoeksgebied (Sprundel, Oosteind, Moleneind,
Klappenberg enz.) hun schapen op de heide dreven en daar ook zand,
plaggen en huisbrand haalden.

Over een noordelijker gelegen bedrijf licht een verpachting uit 1461
ons vrij uitvoerig in.254 De boerderij omvatte "lande, made, beemden":
dus akkerland en hooiland. Verder wordt nog een etting vermeld, die
ook als hooiland gebruikt werd; verder nog 3 hektaren achter KeIsdonk
(ook hooiland?), nog 0,65 ha in de Breevende (?) en de helft van een
gors dat mogelijk ten westen van de uitmonding van de Lake in de Mark
lag. Dit droeg de naam Lamsgors. De pachter moest het onderhoud van
de dijken, voor zover dat aan de boerderij toegedeeld was, tijdig voor de
schouw verrichten. Uit de jaarlijkse stro-oogst moesten 200 schoven ge
reserveerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Tot de boer
derij behoorden "beesten" (runderen) en schapen. De naam Lamsgors
duidt op het beweiden van de buitendijkse jonge kleigronden met scha
pen en lammeren, maar een bepaling uit de verpachtingsakte geeft aan
dat er ook rundvee (vermoedelijk het jongvee) naar de gorsen ging.

Voor dit vrij centraal gelegen bedrijf stellen we dus een oriëntatie
op het noorden vast: op het gebruik van heide wordt in het hele stuk
niet één keer gezinspeeld.

In de middeleeuwen had het agrarisch bedrijf grote behoefte aan
graasgronden voor met name de schapenkudde. Eerder zagen we al dat
men daarvoor op de g<>rzen van Krijtenburg en het Lamsgors en in de
beemden terecht kon. Maar ook op het Hoge waren er dergelijke graas
gronden. Ze bestonden daar meestal uit ruigte en heide, terwijl de beem
den en het gors meer een weidekarakter hadden. Voor het weiden van
de schapen op het Hoge werd in 1459 een speciale keur uitgevaardigd.
Deze keur gold voor het deel van het Hoge dat begrensd was door de
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westelijke turfvaart van de Monnikenmoer, de vaart van de 100 Bunderen
en de turfvaart naar Leur. De zuidgrens is hiermee niet geheel duidelijk.
Elders werd het gebied van de 400 Bunders ook wel de 100 Bunders
genoemd,255 maar even goed kan hier een aan onze aandacht ontsnapte
turfconcessie van wél 100 bunder groot bedoeld zijn. Indien het de zui
delijke vaart van de 400 Bunders betrof, komt de zuidgrens van het
schapengebied vrij goed overeen met de huidige zuidgrens van de ge
meente Rucphen bij Sprundel, en de grens tussen Etten-Leur en Rijs
bergen. Binnen het "schapengebied", dat een groot deel van het Zuide
lijk Moergebied, de Monnikenmoer, de Randzone en geheel het Kern
gebied omvatte, mochten de bewoners hun gezonde schapen vrij laten
grazen. Zieke beesten moesten op eigen omheind terrein gehouden
worden, tot ze door een gesworen besiender gezond verklaard waren.
De schapen mochten niet buiten het genoemde gebied gebracht worden.
Voorts moesten ze na een bekendmaking in de kerk binnengehaald wor
den. Tussen half augustus en 23 september mochten in het vrije graas
gebied geen rammen tussen de ooien lopen. Aldus kon men het ontstaan
van een nieuwe generatie schapen wat beter in de hand houden. Honden,
die normaal gesproken de kudde bijeen moesten houden maar ook wel
eens hun eigen weg gingen, moesten worden gedood als ze nederwaarts
liepen (naar het Lage toe?) . Verder was het voor mensen die buiten het
Land van Breda woonden verboden hun schapen binnen het "schapen
gebied" te laten grazen. Het toezicht op het handhaven van de keur
werd toevertrouwd aan vijf daartoe jaarlijks door de heer en de betrok
ken inwoners gekozen mannen.256

Het gebied ten oosten van de Vorschevaart viel buiten deze keur.
Daar kwamen de gezamenlijke eigenaren van de Bremberg met het dorp
Princenhage overeen hoe men de strook woeste grond tussen beide
gemeenschappen zou gebruiken. Behalve het weiden van vee en het op
vangen en teruggeven van vee dat de dorpsgrens was overgegaan, werd
ook het graven van zand (voor de potstal) geregeld. Deze Keur van de
Zande uit 1455 was dus geen "vergroting van de Bremberg", maar een
regeling van het gebruik van de woeste gronden bij de Bremberg, min of
meer vergelijkbaar met de Keur op de schapen.257
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Uitgifte van de Monnikenmoer, 15e eeuw

In 1297 had de heer van Breda ca. 900 ha moer en land uitgegeven
aan twee hospitalen te Brugge, die er vervolgens turf gingen winnen die
o.a. afgevoerd werd naar Brugge. In de 15e eeuw vorderde de vervening
zover, dat de vrijgekomen ondergrond door de Brugse Godshuizen werd
uitgegeven voor agrarisch gebruik. Deze tweede uitgifte kon in detail
gerekonstrueerd worden.

De uitgifte geschiedde in grote eenheden, die men neming noemde.
Iedere neming kon uit meerdere kavels bestaan, die wel bij elkaar in de
buurt, maar niet tegen elkaar aan lagen. De verzameling nemingen die
bij één gelegenheid uitgegeven werd zullen we een nemingenkomplex
noemen. Binnen één zo'n nemingenkomplex trachtte men door een beo
paalde situering van de kavels, te verzekeren dat iedere neming evenveel
goede als slechte grond zou omvatten. Iedere neming werd door een
gezworen landmeter uitgemeten. Helaas had deze niet altijd zijn meet·
kundeles goed geleerd: in een aantal gevallen bleek dat hij de oppervlakte
van een paralellogram berekende door de vermenigvuldiging van lange
en korte zijde, zónder correctie voor de scheefheid van het perceel. Voor·
zover kon worden nagegaan werd steeds gezorgd dat ieder kavel recht·
streeks vanaf een weg toegankelijk was. De kavels waren in de regel
blokvormig. Bewoning op de nemingen ontbrak nog geheel, wel konden
enkele mensen die pal aan de moer woonden zich van een aanliggend
kavel verzekeren.

Onder de innemers treffen we géén roemruchte namen aan. Eerder
lijkt het alsof de wat grotere boeren uit Etten, van de Donk en uit
Hoeven hier gronden in gebruik namen. De enige direkt herkenbare
innemer is Peter Willemssoon van Gageldonk, pachter van een van de
hoeven van Ten Houte in Etten.

Het was duidelijk de bedoeling de uitgegeven gronden in kultuur te
brengen. Bij de eerste uitgifte, 1407, beloofden de innemers dat si dese
goede vors. sellen brenghen in loefberliken heininghen.258 Toen een
van de innemers deze verplichting niet nakwam, werd hij na 8 jaar
daarover vermaand en twee jaar later nógmaals.259 De uitgifte van al
deze gronden leidde zo tot een verandering in het landschap, die kenne·

109

Jaarboek De Oranjeboom 33 (1980)



lijk voor sommigen de kerkgang bemoeilijkte. Wanneer men in 1471
verklaart dat bepaalde heiningen er nog maar 30 of 40 jaar waren, lijkt
dat nadrukkelijk op de nemingen uit de Brugse Moer te duiden.260

Vooral tijdens de eerste uitgiften was de turfwinning elders in de
Monnikenmoer nog volop aan de gang. Behalve van de "oude vaart" was
er ook sprake van een vaart waar men nog steeds met turfschuiten door
heen voer. In vrijwel alle uitgiftebrieven behouden de Godshuizen zich
het recht voor om, tegen vergoeding, later nog eens een water- of land
weg door de neming aan te leggen.

Door de Brugse Godshuizen werd ca. 675 ha aan grond op deze
manier uitgegeven. Vervolgens droeg het H. Geesthuis zijn rechten over
aan het St. Janshospitaal, dat daarna alle rechten via de stad Breda ver
kocht aan de heer van Breda. Deze gaf tenslotte een resterend stuk van
ruim 200 he:ktaren uit, mogelijk een voor landbouw ongeschikt gebied
dat later de Monnikenheide zou vormen.

Tabel 11. Overzicht uitgiften
~:f

"
Monnikenmoer, 15e eeuw

-'!

j " aantal oppervlakte
.; , jaar nemingen (hektaren)
~

.! 1407 1 20,0
~fO

6
,. 1408 2,7~

~ 1413 16 145,1

'" 1429 6 66,4~

~ 1433 3 69,4
~" . 1440 3 75,4

1.00 jQ/"e" 14-50 /soo
1442 2 26,1

graf. 1. 1443 5 40,6
Uitgiften Monnikenmoer 15e eeuw

1455 5 112,4
1469 4 155,9
1473/84 1 205,5

totaal 47 919,2

In tabel 11 zijn de gelokaliseerde nemingen met hun werkelijke
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oppervlakte opgenomen. De groep goed gelokaliseerde nemingen omvat
72% van de totale oppervlakte. Op basis daarvan is vastgesteld dat de
in feite gebruikte bunder ca. 1,272 hektare groot was. Met die maat zijn
de oppervlakten van de overige nemingen omgerekend.

De nemingen die tot en met 1455 werden uitgegeven waren duidelijk
voor ontginning bedoeld. De nemingen van 1469 werden als moer aan
gemerkt, de grote laatste neming omvatte wildert, moer enz. Grafiek 1
laat zien dat de uitgiften toch min of meer regelmatig over de 15e eeuw
gespreid waren. De ontginning van de Monnikenmoer voegde waar
schijnlijk ca. 565 ha toe aan het kultuurland van Etten, wat een verdere
bevolkingsgroei bevorderd zal hebben.261

Het Zuidelijk Moergebied

Het Zuidelijk Moergebied als zwaartepunt van de 15e eeuwse turf
winning en als uitloopgebied voor de schapen van Etten en Sprundel is
hiervoor al besproken. Behalve dat men hier - tussen de akkergebieden
van Vorenseinde, Sprundel, Oosteind, Klappenberg, Hellegat, Hil en
Locht - schapen liet grazen, werd er ook gevlagd en geplagd: Ten behoe
ve van de potstal maaide men de heide of stak men daar hele plaggen
uit. Ook haalden de boeren hier wel turf. Het weghalen van heideplaggen
hoeft, als men de regeneratie van de heidebegroeüng rustig laat plaats
vinden, de kwaliteit van de heide niet aan te tasten. Na ca. 30 jaar kan
men dan op dezelfde plaats weer heideplaggen steken.262 Het weghalen
van turf leidde echter wél tot een waardevermindering van het terrein.
Daarom verbood de heer van Breda later herhaaldelijk hier turf te
halen263 wat er weer toe leidde dat boeren perceeltjes heide tegen be
taling van een jaarlijkse cijns in bezit namen om daar op eigen grond de
benodigde turf of plaggen te halen.

Verspreid tussen de heide lagen akkergebieden. Vorenseinde werd
in de 15e eeuw verder ontgonnen tot bij de Scherpenberg. In de periode
1425-1437 en rond 1500 vonden er resp. een grote en een kleine uit
breiding plaats.264 Verder zullen aan de samenloop van de twee hoofd
vaarten van de moergebieden gronden ontgonnen zijn. Het Zandspui
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werd zo een belangrijk gebied. Voor het overige lijken de ontginningen
hier niet van grote betekenis.

Door het Zuidelijk Moergebied liepen enkele noord-zuid-verbindingen.
Vanaf de Hil en later vanaf de molen van Etten liep er een weg naar
Rijsbergen die tussen de moeren door slingerde. Ter hoogte van het
Hellegat was er op deze weg een to1.265 Een tweede weg liep van de
westzijde van Sprundel naar Zundert. Deze weg ontweek het Hotmeerl
Zwarte Blik met een grote boog en liep dan verder over de Zurendonk
naar het zuiden. Of er al een weg van Etten over de westzijde van de
Klappenberg doorliep naar Zundert is vooralsnog onduidelijk.

De heren van Ten Houte en Etten

De ontbinding van het bezit van de Uten Houtes

In 1406 overleed Jan Janszoon van den Houte.266 Hij werd in zijn
bezittingen opgevolgd door zijn broer Arnt Janszoon van den Houte.
Nog tijdens Arnt's leven zou de ontbinding van het familiebezit begin
nen. Het bezit splitste zich in moten die ieder een eigen reeks bezitters
kregen. Enkele moten verdwenen als het ware, omdat ze in vele kleine
snippers uiteenvielen. Andere werden door de heer van Breda verwor
ven, of door al dan niet adellijke lieden uit de naaste of verre omgeving.
Tegen 1470 was de toestand gestabiliseerd. Het kasteel van Etten, met
daaraan verbonden leen- en cijnshof, was leengoed van de heer van Breda.
De bezitters hiervan kunnen nog het meest met recht de "heren" van
Ten Houte te Etten genoemd worden. De rechtsmacht te Etten was
teruggekeerd in handen van de heer van Breda. De Oude Landcijns werd
nu vanwege het kapittel van de Grote Kerk te Breda geheven. De
Catershoeve was in kleine losse percelen gevallen, de kasteelhoeve was
ingeruild voor een stuk moer ten zuiden van Sprundel. Tijdens de ver
delingsoperatie werd een grote leenrente op de Catershoeve gevestigd.
Eén leenman uit het hof van Ten Houte te Etten gaf zelf weer delen van
zijn goed in achterleen uit: het betrof gronden in het Goed van Ikkel.

Deze operatie vond zijn oorsprong in het feit dat Arnt enkele broers
had, en zelf het goed van zijn broer Jan Janszoon van den Houte erfde.
Zo gaf hij de Oude Landcijns in leen uit aan zijn broer Godevaart, van
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wie deze cijns vererfde op diens zoon Jan Godevaart, die deze inkomsten
verkocht aan Willem deBye. Deze edelman '(o.a. bezitter van Gagel
donk ) vermaakte de Oude Landcijns bij testament aan het kapittel van
de Grote Kerk te Breda.267

In 1422 zegde de kinderloze Arot aan Sophie, dochter van Godevaart,
toe dat zij na zijn overlijden Ten Houte in de Hage zou krijgen.267 Dit
legaat zou overigens alleen de gronden en niet de heerlijkheid aldaar be
treffen, want die laatste zou ze pas na het overlijden van Arnts weduwe
krijgen. In 1425 droeg Jan Godevaart aan Sophie zijn leen (de Oude
Landcijns ) op, maar na een jaar kreeg hij dat al weer terug.268 Bij die
gelegenheid verklaarde hij geen aanspraak meer te maken op de toezeg
ging uit 1422. Amt overleed in 1428.269 Zijn weduwe Lijsbeth van
Wezel volgde op in Etten en Jan Godevaart hield voortaan de Oude
Landcijns van haar in leen. Sophie kreeg haar goederen in de Hage
waarmee de splitsing van Ten Houte-Hage en Ten Houte-Etten begint!
Na de dood van Lijsbeth, in 1445, bleef de boedel grotendeels onver
deeld tot 1448.:270 Het roerende goed op het kasteel te Etten, de vee
stapel aldaar en alle lenen, cijnsen, pachten, renten en onroerende goe·
deren werden aan Kathelijn Hendriksdochter van den Houte (nicht) en
Jan Godevaartszoon gezamenlijk toebedeeld. Een grote delingsakte uit
1448 werkte dit verder uit: 271

- de Catershoeve zal door Jan Godevaarts als leen van de heer van
Breda bezeten worden;

- huis, hof, leenmannen, cijns van Ten Houte zal door Jan Gode·
vaart in leen gehouden worden van Kathelijn, die dit bezit in leen
houdt van de heer van Breda;

- de rechtsmacht tot 3 pond wordt door Kathelijn in leen gehouden
van de heer van Breda;

- de Ymmejakenhoeve aan het hof te Etten wordt door ieder voor
de helft bezeten.

- Hetzelfde gold voor het Peertsblok en een rente van 2 Rijns·
guldens te Sprundel;

- Kathelijn zal aan Jan Godevaart een lijftocht van 100 Rijnsgulden
per jaar betalen;
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Nu verschijnt Hendrik Steenweg, zoon van Kathelijn van den Houte,
op het toneel. Hij verwerft Ten Houte Etten, en doet tevens in 1450
leenverhef bij de heer van Breda voor de rechtsmacht tot 3 pond te Etten,
die twee jaar eerder aan Kathelijn was toegedeeld. Direct daarop droeg
hij dit laatste bezit weer op aan de heer van Breda, of met andere
woorden: verkocht hij de rechtsmacht te Etten voor een zeker gelds
bedrag aan zijn leenheer. Dat betekende het einde van de afzonderlijke
rechtsheerlijkheid Etten.272 In 1451 droeg Jan Godevaart huis, hof,
leenmannen, cijns van Ten Houte en de halve hoeve Ymmejaken over
aan Hendrik Steenweg. Jan bleef overigens op de grote toren van het
kasteel wonen. Zes jaar later droeg Hendrik ook Ten Houte in de Hage
op aan zijn leenheer. Voor alle duidelijkheid benadrukte hij dat hij de
Ettense goederen voor zichzelf behield.273 In 1467 blijkt dat dit bezit
verkocht werd aan de Antwerpse koopman Jan Pot, die het naliet aan
zijn met Philips van Schoonhoven gehuwde dochter. In 1491 volgde hun
zoon Hendrik van Schoonhoven Op.274

Het kasteel te Etten

Pas de 15e eeuw levert positieve gegevens op over het kasteel van
den Houte te Etten. Een van de oudste, nog vage, aanwijzingen is te
vinden in het op ca. 1430 gedateerde Cijnsboek van de H. Geest of
armenzorg van Etten.275 Daarin is sprake van een "huys en hoff ghe
leghen tusschen thof van Etten ende Jans van Putten erve, metten west
eynde aen 's heeren strate by die Kerke van Etten". In 1432 werd
vermoedelijk de kasteelboerderij verpacht die beschreven werd als "ge
staen en gelegen t'Etten aen 't Hof".276 Blijkens deze schepenbrief werd
er voiren op 't hof mest geproduceerd. In 1445 sprak men van opten
huyse tEttene.277 Bij de grote verdelingsakte van 1448 was sprake van
,,'t Hoff ende huys tot Etten, metten omloope ende metten manschape
daertoe dienende".277 De aard van het gebouw wordt uit al deze ver
meldingen niet duidelijk: daarvoor moeten we te rade bij een schepen
brief uit 1451.278

In dat jaar werd een akkoord gesloten tussen Jan Godevaartszoon
van den Houte en Hendrik Steenweg over het bezit en gebruik van het
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kasteel te Etten. Dat werd toen omschreven als: ,,'t huys tEtten, metten
nederhove ende metten huysingen, hove, hogaerde, gronde, metten om
loepe daerbij gelegen ... " Aan dat huis was een "vierkante torre" en er
hoorde een "bakhuis" bij, er liepen wegen door de "valpoort" en van
de toren naar het bakhuis. De brug tussen de toren en het huis zou af
gebroken worden. Jan van den Houte, die in de toren ging wonen, zou
geen vuil in de gracht gooien.

Het volgende jaar droeg Hendrik Steenweg zijn kasteel over aan
Wouter van Wezenbeek: de inleiding van de overgang van Ten Houte in
Etten aan de familie Pot. Bij die gelegenheid werd het kasteel beschreven
als: "sijn huys ofte slot tot Etten".279 Merkelbach publiceerde in 1947
een oude afbeelding van het "Castellum de Etten quod dicitur Van den
Houte" en dateerde die vóór 1639. De vierkante toren uit 1451 lijkt
hier op de hoek van de voorburcht te staan en ziet er niet ál te bewoon
baar uit. Andere torens schijnen rond te zijn. Zowel voorburcht als
hoofdburcht waren vrijwel rechthoekig.280 Dr. Renaud acht deze afbeel
ding weinig geloofwaardig. Op z'n best is er bij de vervaardiging ervan
een grove vertekening opgetreden. Hierdoor is het niet verantwoord de
afbeelding verder te interpreteren.281

Vergroting van de kerk van Etten

In 1470 moesten 8500 bakstenen geleverd worden "totter kercken
behoef van Etten".282 Ten oosten van het koor van het kerkje uit 1317
werden toen een nieuw koor en twee zijkoren in gotische stijl gebouwd.
In 1440 waren nog herstellingen aan de oude kerk uitgevoerd. De aan
bouw van 1470 was in 1504 gedeeltelijk voltooid. Men had het kerk
gebouw in westelijke richting verder uitgebouwd, tot aan de oude kerk.
De eredienst kon toen naar het nieuwe kerkgebouw overgebracht worden,
waarna de oude kerk gesloopt werd. Zo ontstond ruimte om verder te
bouwen. Uiteindelijk werd de oude toren aan de nieuwe kerk vast
gebouwd. In 1515 werd aan de kerk van Etten een aflaat toegestaan,
die inkomsten opleverde om de nieuwbouw af te ronden enin te richten.
Het was juist in die tijd dat de aflatenhandel aangevallen werd door
Luther!283
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Na deze herbouw, die dus minstens een halve eeuw duurde, mat de
kerk binnenwerks 51,6 bij 26,4 meter. De noordelijke zijbeuk had een
lengte van 11 traveeën, de zuidelijke maar 10, omdat anders de weg
achter de kerk ~ te sterk zou zijn versmald. Het middenschip telde maar
9 traveeën omdat de toren de ruimte van twee traveeën innam. De kerk
had geen dwarsschip, maar wel een klein torentje dat ongeveer h~ver

wege op het middenschip ~tond. De gewelven waren van hout, de be
lijningen van de vensters van witte steen en de vensterbanken van
arduinsteen. In het middenschip stond een koorhek, dat het vier traveeën
diepe koor scheidde van de rest van de kerk.

Van de inrichting van deze kerk is alleen een altaarpaneel over dat
zich thans te Aarschot bevindt. In de jaren rond 1540 werden voor de
kerk van Etten verschillende altaarstukken geschilderd, waartoe ook dit
paneel behoord zal hebben. Deze artistieke aktiviteit kan er op duiden
dat de bouw van de Ettense kerk toen voltooid was en men zijn aandacht
ging richten op de inwendige aankleding ervan. Het bewaard gebleven
paneel stelt de "MystiekeWijnpers" voor en kwam tot stand op initiatief
van de toenmalige heer van Ten Houte in Etten.284

Momentopname 1500

In de voorbije periode heeft de moernering zich naar het zuiden ver
plaatst. In de Monnikenmoer raakte de veenvoorraad vrijwel uitgeput en
werd de meeste grond in cultuur gebracht. In het d~ ten oosten van
Sprundel werd aanvankelijk druk gemoerd, maar tegen 1500 zal ook daar
de meeste turf wel gewonnen zijn. In het dal van de Bieloop waren
vooral de oostelijke moervelden eveneens al een eind uitgeput. Weste
lijker werd er nog doorgemoerd, evenals ten zuiden van Sprundel. Veel
turfgraverijen hadden een·kortstondig bestaan. Na de concessietermijn
verliet men de moer en kreeg de natuur weer de overhand. Daardoor
bleven van die tijdelijke concessies weinig sporen bewaard. Deperma
nente uitgifte van de 400 Bunder is echter op de kadasterkaarten van
1832 wél heel duidelijk herkenbaar. In de loop van de eeuw zal de
turfproduktie opgelopen zijn tot omtrent 5000 last per jaar rond 1500.
Tegelijkertijd verplaatste het brandpunt van de moernering zich van het
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(voor legenda zie blz. 21) fig. 15. Ca 1.500
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Tabel 12. Grondgebruik ca. 1500
oppervlakte (ha) percent. waarvan

gebied totaal ingenom. ingenom. turf Jwoest (ha)
---,-,------- -----

Zwartenberg 500 480 96
Noordelijke Beemden 635 625 98
Zuidelijke Beemden 675 675 100

HET LAGE 1810 1780 98

Hoeven 110 110 100
Donk 255 255 100
W.v.d.Leur 580 580 100
Leur 20 20 100
Attelake 360 240 67

RANDZONE 1325 1205 91

KERNGEBIED 610 600 98

Sprundel-Noord 115 115 100
Monnikenmoer 745 745 100 200 woest
de rest 240

CENTR. MG-west 1100 860 78 200

Antwerpse Moer 270 250 93
de rest 105 90 86

---
CENTR. MG-oost 375 340 91

--
Sprundel Hertog-Zuid 140 140 100
Sprundel Nassau Zuid 1365 410 30 150 moer, 100 woest
Vorenseinde 220 200 91
HU, Locht, Klappenberg 240 240 100
Hellegat 30 30 100
rest 1025 250 24 150 moer, 100 woest

---

ZUID. MOERGEB. 3020 1270 42 500

TOTAAL 8240 5855 71 700
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westen naar het oosten, waar het dorp De Leur er wel bij voer. In het
Lage werd maar incidenteel turf gegraven, zowel voor huisbrand als voor
de zoutwinning. Het Lage werd in het begin van de periode hèrhaaldelijk
overstroomd, doch het bleef in cultuur. Alleèn Krijtenburg ging ken
nelijk min of meer verloren al werd het gors in het midden van de 15e
eeuw al weer beweid. In de periode 1413-1455 werd het akkerbouw
areaal belangrijk uitgebreid met de uitgiften in de Monnikenmoer en bij
Vorenseinde. Nadat de heer van Breda de rechtsmacht te Etten in 1450
herkregen had, werd in de tijd daarna heel wat keuren uitgevaardigd:
1455 Keur van de Zande, 1458 Keur van de Westpolder, 1459 Keur op
de schapen en 1461 Keur van de Oostpolder. In de tijd daarna nam men
de bouw van een nieuwe kerk ter hand, terwijl de hoofdstraat van De
Leur bestraat werd. Deze activiteiten, de toenemende turfproductie, de
toegenomen akkerbouwoppervlakte, de ook toenemende oppervlakte be
schikbare woeste grond in verlaten moerneringen, duiden alle op een
opbloei van het Ettense gebied op het einde van de 15e eeuw.
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jaar

VI. SLOT

Als afronding van deze studie worden in dit slothoofdstuk de ver
kregen resultaten samengebracht en aangevuld. Op basis daarvan kan
gepoogd worden een antwoord te formuleren op de in de inleiding ge
noemde vragen: welke gronden waren oorspronkelijk met veen bedekt,
hoe kon dat veen zo volledig verdwijnen en in welke mate was de
agrarische gemeenschap in het studiegebied bij de moernering betrokken?

Enkele reeksen

Uit de tabellen die bij de "Momentopnamen" gepresenteerd werden,
resulteert het volgende overzicht:

Tabel 13. Grondgebruik 1200-1500

opperVlakte in hektaren
cult.grond vi.v. akker w.v. beemd moernering

ca. 1200
ca. 1290
ca. 1390
ca. 1500

140
2700
4200
5100

50
1800
2700
3300

10
800
1300
1600

150
1200
2400

Het betreft hier onvermijdelijk erg globale cijfers. De kolom "moer
nering" geeft bovendien de totale oppervlakte die tot genoemd jaar uit
gemoerd werd of tGen nog in vervening was. Bij het inschatten van de
oppervlakte beemd (made) ca. 1290 werd' er van uitgegaan dat het Lage
ten dele ook voor landbouw gebruikt werd. Later is het Lage in principe
als beemd opgevat.

De omvang van de kerk zou, volgens Dusllaert,285 een indicator voor
de bevolkingsomvang in de parochie zijn. Hoewel hieraan nog al wat
interpretatieproblemen zitten - de kerk kan op de groei gebouwd zijn,
dateren uit een volkrijke periode of juist steeds bomvol zijn - is het haast
het enige houvast vóór 1400 om de bevolkingsomvang te kennen. Na
1400 zijn er de haardstedentellingen,286 waarbij een vermenigvuldigings-
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factor nodig is om de bevolkingsomvang te kunnen berekenen. In dit
geval is een faktor 5 gebruikt. Een derde houvast biedt het aantal mo
lens.287 In Etten stond slechts één molen, maar de inwoners van Etten
konden ook gebruik maken van de molen van Hoeven. Het gebruik van
de molens aan de Vriesdonk bij Breda lijkt wegens de afstand onwaar
schijnlijk. Later in de 15e eeuw kon men ook terecht op de molen, die
aan de noordoosthoek van het Liesbos stond en goed bereikbaar was
vanuit Attelaken. De molen van Rucphen zal in de 15e eeuw voor Vorens
einde van belang geweest zijn.

Per molen konden er in deze tijd gemiddeld ca. 1000 mensen bediend
worden. Doordat we niet weten in welke mate de inwoners van Etten
van de molens bij Hoeven, Rucphen en het Liesbos gebruik maakten en
eveneens onbekend is of de Ettense molen een extra groot type was, is
dit derde houvast in dit geval niet goed bruikbaar.

Tabel 14. Bevolkingsomvang "Etten"
op basis van:

grootte
jaar van de kerk haardsteden

ca. 1250
ca. 1317
1437
1464/72
1470/1520
1480
1496
1526

700
1900

7300

2900
2600

2650
3050
4900

Deze bevolkingscijfers betref
fen de parochie of het gebied
der beide schepenbanken, met
uitsluiting van Sprundel
Hertog en Vorenseinde.

Duidelijk is dat de rond 1500 gebouwde kerk "op de groei" ontwor
pen was. Anderzijds lijkt de interpretatie van de omvang van de eerste
en tweede kerk wél een reële uitkomst op te leveren. Op het eind van
de 15e eeuw tonen de cijfers duidelijk een sterke groei, rond 1500 zelfs
met 16 promille per jaar.

Een andere indicator voor de groei van de dorpsgemeenschap is de
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landcijns. Daar in Etten betrekkelijk weinig leengoed lag, was de meeste
grond in principe cijnsplichtig. In Princenhage werd een aanzienlijke
oppervlakte gevonden die cijns- noch leenplichtig was. Dat kan ook in
Etten zijn voorgekomen, maar duidelijke aanwijzingen daarvoor kwamen
nog niet naar voren. De cijns werd voor enkele jaren in zijn volle omvang
vermeld. Verdere informatie werd betrokken uit de uitgiften van gron·
den. Afgerond geeft dat het volgende beeld.

Tabel 15. Cijnsopbrengst
(in Leuvense penningen, Etten en Sprundel-Nassau)

jaar opbrengst

1200 ?
1287 8400
1297 8500
1313 11600
1332 12900
1359 12100
1484 12700

De cijnsopbrengst is geen rechtstreekse maatstaf voor de oppervlakte
uitgegeven grond. Er is wel steeds sprake van een zeker "cijnstarief"
(bijvoorbeeld 6 d.lov./bunder), maar dit verandert in de loop der tijden
terwijl sommige uitgiften een extreem laag of hoog tarief kennen.

Als samenvatting kunnen deze drie reeksen vergeleken worden.
Daartoe worden de jaren ca. 1500 (tabel 13), 1496 (tabel 14) en 1484
(tabel 15) als basis voor de index genomen. Het materiaal dwingt helaas
tot deze wat kreupele opstelling.

Uit grafiek 2 wordt duidelijk dat de geschatte ontwikkeling van de
oppervlakte akkerland erg goed samengaat met die van de bevolking. De
cijnsopbrengst stijgt daarentegen in de 13e eeuw snel, tot over de 100
in 1332, om daarna vrijwel constant te blijven. De bevolkingsgroei ver·
traagt na de 13e eeuwen komt in de 15e eeuw zowat tot stilstand, om
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rond 1500 weer enorm toe te nemen. Van een crisis ca. 1350 is weinig
te merken buiten een vertraging in de groei, gevolgd door een feitelijke
stilstand rond 1450. De opbloei, die zich in heel de omgeving en ook
elders in Brabant rond 1500 voordeed, is in Etten bijzonder duidelijk.

Tabel 16. Indices 1200-1500

oppervlakte bevolkings-
jaar akker omvang cijns

ca. 1200 2
ca. 1250 23
1287 55 66
1297 67
1313 91
1317 62
1332 102
1359 95
ca. 1390 82
1437 95
1464/72 85
1480 87
1484 100
1496 100
1500 100
1526 161

Voor de verklaring van de toch relatief gunstige ontwikkeling in
Etten moet vooral een beroep gedaan worden op de aanwezigheid van
uitgestrekte hooilanden die eveneens van betekenis waren voor het
weiden van vee. De bemesting van de akkers was nagenoeg geheel van
dat vee afhankelijk. Tegenover iedere twee hektaren akkerland stond
naar schatting één hektare beemd. Hierdoor kon men in Etten veel vee
houden, want de voederopbrengst van een beemd is veel hoger dan die
van heide. Overigens beschikte Etten ook over heide, maar toch relatief
in veel mindere mate dan in echte heidorpen, zoals Rijsbergen, het geval
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was. Sprondel is eigenlijk ook zo'n heidedorp, maar de betrekkelijk
goede verbinding met de beemden en het feit dat daar ook veel mensen
uit Sprondel gegoed waren, geven dit dorp toch een tussenpositie tussen
de heidedorpen en de beemdendorpen. Dankzij de aanwezigheid van de
uitgestrekte beemden kon een groot deel van het gebied in cultuur ge
bracht worden en ook goed bemest in cultuur blijven. Vermoedelijk bleef
hierdoor het effekt van de 14e eeuwse crisis beperkt.

Etten en de turf

Tegen deze achtergrond van de relatief welvarend agrarische dorpen
Etten en Sprondel, moet de moernering gesitueerd worden. Duidelijk
werd dat de moernering een secundaire ontwikkeling is, die in Etten
pas tegen 1300 doordringt. Het ontstaan van de dorpsgemeenschappen
ligt minstens een halve eeuw eerder. Daarna verplaatste de moernering
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zich als een golf in zuidelijke en zuidwestelijke richting om tegen het
einde van de onderzoeksperiode vooral in zuidwestelijker streken voort·
gezet te worden. Vanaf ca. 1400 was De Leur het knooppunt van turf·
vervoer. Dit dorp zou deze funktie behouden voor heel het zuidelijke
achterland tot in de vroege 17e eeuw. Daarna was De Leur aangewezen
op wat daar uit de reeds merendeels uitgedolven moeren van Etten zelf
nog aan turf aangevoerd werd. In de 16e eeuw was een groot gebied,
dat zich veel verder uitstrekte dan de vage zuidgrens van Etten, op De
Leur georiënteerd. Ongetwijfeld hebben de vele afgeleide activiteiten
een behoorlijk voordeel opgeleverd. De aanleg van de steenweg op De
Leur in de 15e eeuw wijst daar op. Maar hoe belangrijk was de turf·
graverij als werkgelegenheid? Voor ca. 1370 schatten we dat 40 tot 50
mannen seizoenwerk vonden in het turfgraven. We moeten daar nog
enkele mensen bij tellen voor het onderhoud van vaarten en spuien, het
herstel van schuiten etc. Maar zelfs dan blijft dit aantal seizoenwerkers
in verhouding tot de hele bevolking (ca. 2500) gering: met hun huis·
houdens meegeteld ca. 10% van de bevolking. Anderhalve eeuw later
schatten we dat er 130 tot 160 mensen in het veen werkten. Dan zou
ca. 16% van de bevolking inkomsten hebben uit seizoenwerk in het
veen, ware het niet dat het veengebied tussen het "rijke" Etten en het
"arme" Rijsbergen lag. Daardoor zullen er ook heel wat mensen uit
Rijsbergen in het veen zijn gaan werken. Vermoedelijk was ook toen niet
meer dan 10% van de Ettense bevolking middels seizoenwerk bij de
turfwinning betrokken. Voor Etten en Sprundel als geheel was de turf
een extra inkomsten-bron, naast de hoofdbron van bestaan: de land
bouw. Naar buiten toe kan het belang van de turf groter geleken hebben.
Immers, de activiteit concentreerde zich vooral op het dorp De Leur, dat
juist daardoor veel reizigers en handelaren getrokken moet hebben en zo
het beeld, dat men van Etten kreeg, vertekende.

Het moer van Etten lag verspreid in afzonderlijke kommen en in
slecht afwaterende dalen door heel het hoge deel van het studiegebied.
Alle pionier-nederzettingen liggen op hoge koppen, alsof iedere andere
plaats te nat was: Sprundel, Donk, Etten, Attelake, Klappenberg, Helle·
gat, HiI. In het Lage kwam een veenpakket voor dat geologisch tot het
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Hollandveen gerekend moet worden, en zich ver in noordelijke en noord
westelijke richting uitstrekte. Van dit veen is maar weinig vergraven,
vermoedelijk omdat de beemden al tot partikuliere eigendommen ver
snipperd waren eer de moernering in zwang kwam, en door het voor
komen van bosveen dat in de regel niet verveend werd.

De venen in Etten waren niet dik. Dit werd vooral veroorzaakt door
de ligging in kommen en dalen, waardoor de veenrand steeds dichtbij
was. Gemiddeld komt de dikte in Etten uit op ca. 1 meter, met enkele
plaatsen met ca. 3 meter dik veen. Van het studiegebied was ca. 42%
met veen bedekt.

Het veen op het Hoge werd merendeels in grote concessies vergraven
en voor het overige door de Ettense boer die wat brandstof zocht. Om
dat bij deze vervening ook de grauwveenlaag afgevoerd werd, ontstond
er géén dalbodem. Veenresten, die achterbleven na beëindiging van de
moernering, werden opgeruimd óf door een volgende turfgraverij , of
door de verzamelde boeren, óf door verdroging/oxidering bij in cultuur
gebrachte gronden. Na nog enkele eeuwen van deze invloeden zijn bijna
alle sporen van het eens uitgestrekte moergebied van Etten-Sprundel
verdwenen. Alleen op lage en erg natte plaatsen bleef in de ondergrond
nog wat bewaard. Daarom kan thans het hoge gedeelte van het studie
gebied met recht als "zandgrond" omschreven worden. Het Lage toont,
door zijn dunne kleibedekking, nog heel wat kenmerken van het oude
veenlandschap. Pas bij de Mark gaat de klei overheersen. Deze heden
daagse landschappen zijn dus heel anders dan de middeleeuwse.

Dat het huidige West-Noord-Brabantse zandgebied tot in de middel
eeuwen voor een belangrijk gedeelte onder het veen heeft gezeten, en
dat de moernering er een niet te verwaarlozen ontginningsfase uitmaakte,
kwam tot heden in de vaderlandse historische geografie nog nergens tot
uiting.288 Evenmin was bekend dat de bloeiende middeleeuwse Vlaamse
steden hun brandstof o.a. uit dat zelfde westelijk Noord-Brabant haalden.
Deze studie, die een hoekje van het "miskende" gebied belicht, heeft
hopelijk dit aspekt van de West-Noord-Brabantse geschiedenis wat meer
onder de aandacht gebracht.289
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BRONNEN

ARAB Algemeen Rijksarchief Brussel
Rekenk. Archief van de Rekenkamer
LvB Leenhof van Brabant

fonds Merode-Westerlo
fonds Arenberg

ARAG Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage
Ministerie van Financiën, Domeinkaarten, inv. Zandvliet.

ND. Dross. Nassause Domeinraad, tot 1581, inv. Drossaers.
ND. Hing. Nassause Domeinraad, na 1581, inv. Hingman.

RAA Rijksarchief Antwerpen
AAB Archief abdij Bornem

RAB Rijksarchief Den Bosch
PF Archief rentmeesters Pro Frederik.
R. Etten Rechterlijk archief Etten.

GAB Gemeentearchief Breda
Havermans X Kollektie Havermans, deel X, in:

CoUektie Cuypers van Velthoven nr. 514.

GAEL Gemeentearchief Etten-Leur

GABoZ Gemeentearchief Bergen op Zoom
AAR Archief rekenkamer Markiezaat.

Kaarten Hingman.

SAA Stadsarchief Antwerpen
Sch.br. Registers der schepenbrieven

OCMW-Brugge Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Brugge
Fonds St. Janshospitaal
Fonds Potterie

Groot Seminarie Brugge
Fonds Ter Does.

AHB Archief Heerlijkheid Burgst

KBB Koninklijke bibliotheek Albert I, Brussel
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Etten.
203 Boeren, 1959b, 87-88; Cerutti, 1956, 111.

16 februari 1316 oude stijl = 16 februari 1317 nieuwe stijl.
2Q4, Juten, 1925.
205 Taxandria XXVII, 122.
206 Merkelbach van Enkhuizen, 1946a; Cerutti, 1956, nr. 268.
207 Cerutti, 1956, nr. 262.
208 ARAB, Rekenkamer 17145 f 12Ov.
209 Boeren, 1959b, 88 en noot 22.
210 Van Hourre, 1954, 80ev.
211 Leenders, 1974b, 22-27.
212 Leenders, 1974a, 26-28.
213 Van Ham, 1975, 95.
214Leenders, 1974a, 35-36.
215 Slicher van Bath, 1966, 144.
216 GAB, Havermans X, 157ev.
217 Rekonstruktie op basis van moderne en oude topografische kaarten, kadaster

kaarten 1832 en kaartje turfvaarten bij de 400-bunder in GAEL 3014 (ca. 1678
of 1670?)

218 ARAG. Min. v. Fin., Domeinkaarten 842: de tiendklamp Het Vaardeken liep
in zuidelijke richting zelfs door tot aan de grens met Rijsbergen.

219 Cerurri, 1972, nr. 643 (ca. 1460, Reimerswaal), nr. 659 (1461, Reimerswaal),
nr. 728 (1470, Reimerswaal en Zierikzee).

220 Cerutti, 1972, nr. 664 (1462).
221 Cerutti, 1972, nr. 726 (1470).
222 GAB. Havermans X, 165.
223 Cerutti, 1972, 399.
224 Baars, 1973, 868ev.
225 RAB. PF. 92.
22û Van Goor, 1744, na blz. 352.
227 RAB. PF. 92 de moeren dye hun toegeleet waren tot vervullinge ende vergoe

dinge van tgene in de mate min bevonden werde van 2 gemeten beneden tegens
1 boven.

228 De oorkonde van 1430 spreekt van mogen genieten des waters uuten Gronde
lose Moeren van der Haesenmeren. Daar de cijns-boeken de Grondelose Moeren
bij her Hellegat plaatsen, op 6% kilometer van de Hazenmeren, zal voor van
gelezen moeten worden: en.

229 GAB. Havermans X, 186.
230 GAEL, 1e aanwijzende legger kadaster.
231 Cerutti, 1972, Jlj:. 357.
232 OCMW-Brugge, fonds St. Janshospitaal, E, "copieën van de brieven van de

goede in Brabant nr. 13", afschriften van uitgiftebrieven 15e eeuw: bij de uit
giften van 1413 wordt herhaaldelijk vermeld: de vaert daer men nu ter tyt
doer vlet.

233 Cerutti, 1972, nr. 377.
234 als 232, los inliggend blad.
235 ARAG. ND. Drossaers, inv.nr. 288, regnr. 1918, 1919, 1920, 1925.
236 RAB. PF. 95 f 26r.
237 Cerutti, 1972, nr. 759.
238 Gottschalk, 1971, OP' het jaar 1394.

138

Jaarboek De Oranjeboom 33 (1980)



239 GAB. Havermans X, 162.
240 Cerutti, 1956, nr. 300.
241 GAB. Havermans X, 164; Gottschalk, 1975, op het jaar 1404.
242 ARAB. fonds Arenberg, 784 en 785.
243 Cerutti, 1972, nr. 373, blz. 86.
244 Cerutti, 1972, nr. 424, 434.
245 GAB. Havermans, X, 165, 166.
246 Delahaye, 1968, 36.
247 Cerutti, 1972, nr. 693 (1464).
248 ARAG. ND. Hingman 1885 f 5; 1888 f 1021r; 1017v; 1027 f 5.
249 GAEL, oudste polderrekening: Hendriksblok van den Houte.

W. v. Ham en K. Leenders, ongepub. studie over Goed van Ikke!.
260 Bles, 1978. In de noordOOllt-hoek van de Zwartenbergse polder werd nog in de

Tweede WereldO$'rlog turf gestoken. (Mededeling J. Nooren, Lies).
261 Topografische Dienst Delft: luchtfoto's ca. 1933.
252 Cerutti, 1972, nr. 631.
253 Cerutci, 1972, nr. 650.
264 Cerutci, 1972, nr. 647.
2ól5 Cerutti, 1972, nr. 633, 663 en blz. 456, noot 3.
266 Cerutti, 1972, nr. 633.
257 GAEL 3014, achterin.
258 Cerutti, 1972, nr. 321.
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276 SAA, sch.br. 17 f 155v-156r.

139

Jaarboek De Oranjeboom 33 (1980)
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de hoogte gesteld heeft. Blijkbaar drong zijn informatie niet door tot het in
leidende hoofdstuk.
Zagwyn, 1975, toont op zijn kaarten 11 en 12 wel de ontwikkeling van de
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289 Aan het eind van dit werk dank ik allen die aan de tot standkoming ervan
hebben bijgedragen. In het bijzonder denk ik hierbij aan de heer C. Leyten uit
Ulvenhout die als voorzitter van de Heemkundekring Jan uten Houte met de
uitnodiging kwam om een studie over een aspekt van de Ettense geschiedenis te
schrijven. Ook de minitieuse wijze waarop dr. Brekelmans het manuscript
heeft doorgenomen en heel wat tekstverbeteringen voorstelde, dient hier vermeld
te worden. Met de heren Engels, Van Ham, Kappelhof en Steegh heb ik meer
malen vruchtbaar van gedachten kunnen wisselen over· de problemen rond
Etten en de Turf. Tenslotte wil ik allen bedanken die de uitgave van deze
studie mogelijk maakten.

"Etten en de Turf" verschijnt ook als deel 1 in de reeks "Bijdragen tot de Ge
schiedenis van Etten-Leur", uitgegeven door de heemkundekring "Jan uten Houte"
ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het Sint-Paulushofje te Etten-Leur.
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