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Wie vertrouwd is met de archivalia betreffende Noord-Brabant kan
opgemerkt hebben dat in "oost" en "west" andere aanduidingen voor
de gemeenschappelijk gebruikte gronden overheersen. In het oosten
noemde men die hoofdzakelijk "gemeynt", in het westen hoofdzakelijk
"vroonte". Goossenaerts wijdt anderhalve bladzijde aan vroontel, maar
meldt bij "Gemeyn heye" dat hij die uitdrukking te Kalmthout niet
gevonden had. 2 "Gemeynte" vermeldt hij helemaal niet. Molemans3 ziet
"aard", "vroonte" en "gemeynt" als complementair in de Kempen
gespreide namen voor wat later "de heide" zou heten. "Aard" was
vooral (dus niet uitsluitend) gangbaar in de Antwerpse Kempen,
"gemeente" in de Noordbrabantse en "vroonte" in de Limburgse
Kempen.4 Op zich is zo'n verschil in benaming niets bijzonders. Zo
heten bijvoorbeeld in het oosten de met houtwallen omgeven velden
"kampen" en in het westen "heiningen".

Toch is er tussen vroonte en gemeynt een groter verschil dan alleen
in naamgeving. Er is een wezenlijk verschil tussen beide te constateren,
niet wat het grondgebruik in de aldus aangeduide gebieden betreft, maar
wel de eigendomsontwikkeling ervan. Dat brengt ons bij de omstan
digheden waaronder die divergentie begon en aldus bij de oude vraag
waarom er in het noorden van Nederland "Marken" ontstonden terwijl
in het zuiden zoveel gemeynten werden uitgegeven.

Aan die vraag werd eerder al aandacht besteed door onder anderen
Droesen, Slicher van Bath en VerhuIst. De twee eersten gingen uit van
de noordelijke "marke" en van wat het "oostelijke gemeynte-type" zal
blijken te zijn. Door de confrontatie met het tot nu toe niet
onderscheiden westelijke type hopen we wat meer licht op deze zaak
te kunnen werpen.5

In de Kempen kende men tot in de vorige eeuw uitgestrekte gemeen
schappelijk gebruikte gronden. In samenhang met de modernisering van
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12. Fragment van een kaart van Princenhage, die werd getekend voor een
proces over de Gemeynte van den Aert omstreeks 1650.

Rijksarchief 's-Hertogenbosch.
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de landbouw en afgedwongen door een aantal wetten is deze oude vorm
van extensief grondgebruik geheel verdwenen. De organisatievorm van
dit voormalig gemeenschappelijk gebruik was in de Kempen duidelijk
anders dan in noordoostelijk Nederland, waar "marken" overheersten.
Met name in Drenthe hadden bepaalde boeren in dergelijke marken
alle gebruiksrechten en werden buitenstaanders niet of amper toegelaten.
In de Kempen kende men "gemeynten": de extensief en gemeen
schappelijk door alle dorpsbewoners gebruikte weidegronden. Althans,
zo wordt het ons vaak voorgeschilderd. De uitgebreidheid van de
kampen- of heiningenlandschappen in de Kempen wordt wel toe
geschreven aan de mogelijkheid delen uit de gemeynt te privatiseren,
een mogelijkheid die in het noorden ontbroken zou hebben 6. Zo noemde
Keuning vroonte en gemeynten het reservoir woeste gronden waaruit
in de Kempen geput kon worden ten behoeve van de ontginning. 7

Enerzijds gebeurde dat met toestemming van hertog of heer wanneer
het dorp geld nodig had, anderzijds schreed die ontginning stilletjes
"naar behoefte" verder. Keuning stelde deze ongecoördineerde gelei
delijke ontginning verantwoordelijk voor het ordeloze kavelpatroon op
veel plaatsen in de Kempen.

In de literatuur wordt voor heel Noord-Brabant of heel de Kempen
dit "gemeynten-model" van toepassing geacht. Niettemin zijn er zowel
binnen dat model zelf, als met de toepasbaarheid op heel dat gebied
wel wat problemen die nadere aandacht vragen. De juridische status
van de gemene gronden blijkt in het noordwesten van de Kempen geheel
anders te zijn dan die in het oosten. Hierop werd tot nu toe alleen
door Enklaar impliciet gewezen. Deze merkte op dat het merendeel
van de door hem uitgegeven documenten betreffende gemene gronden
betrekking had op gemeynten in de Meierij.8 Ook na gericht zoekwerk
in het westen en in het aansluitende deel van de Noorderkempen, kunnen
we niet om de conclusie heen dat daar weinig of geen "gemeynten"
van het Meierijse type voorkomen. Er waren natuurlijk wel degelijk
gronden die in gemeenschappelijk gebruik waren, maar de juridische
status daarvan was zoals gezegd een heel andere dan in het oosten.

In deze bijdrage zal allereerst het verschil dat we tussen oost en
west menen te zien nader aangeduid worden. Daartoe zullen we
"gemeynte", "aard", "vroonte" en "heiveld" onderscheiden. Vervolgens
worden dan de opvattingen rond het ontstaan van de gemene gronden
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getoetst aan de aldus geordende gegevens. Zo zullen we trachten om,
mede aan de hand van de genoemde verschillen, een antwoord te vinden
op de oude vraag: waarom die "gemeyntbrieven" en wat bepaalde het
moment waarop ze gegeven werden?

Gemeynte

Het klassieke beeld van de Noordbrabantse gemene gronden is dat
van door de hertog of andere heren aan de gerechtigden in gebruik
uitgegeven "gemeynt". Van die uitgifte is vaak een document bewaard
gebleven, dat we de "gemeyntbrief" zullen noemen. Zo'n gemeynt heeft
een welbepaalde ligging, het gebruik is vaak gereglementeerd en er is
een of ander vorm van bestuur die meestal door de hertog of heer
is ingesteld. Gerechtigden tot het gebruik van die grond konden zijn:
een aantal dorpen, een enkel dorp of zelfs een stad (zoals Breda), alle
inwoners van bepaalde gehuchten of zekere particulieren.9 Deze
gerechtigden betaalden voor dat gebruik een jaarlijkse "gebuurcijns".

In de gemeyntbrief werd in de regel een buitengrens aangegeven.
Alle gronden die binnen die lijn lagen en in gemeenschappelijk gebruik
waren, werden geacht tot de gemeynt te behoren. De gemeynt was
zelden een aaneengesloten terrein. Er lagen soms enclaves in, zoals venen
of bossen. Maar vooral waren alle particuliere gronden ervan
uitgezonderd. Zo kon de gemeynt als een gatenkaas zijn, met rafelige
randen en lange tentakels die tot in de gehuchten reikten. JO

Een bijzonder onderdeel van de gemeynt was het dorps- of
gehuchtplein. Dit was gemeenschappelijk bezit van de omwonenden
of de gehele gemeenschap en zou aanvankelijk hoofdzakelijk gebruikt
zijn als verzamelplaats voor het vee dat naar de weidegronden gedreven
moest worden of daar van terugkeerde. ll Op het plein lag een drinkpoel
die ook als bluspoel kon dienen. De gemeenschap kon er vergaderen
en feesten en vaak stonden er ook de schuttersdoelen. Kerk of kapel
en school lagen aan of zelfs midden op dit plein. Dergelijke pleinen,
die veel voor kwamen, droegen uiteenlopende namen: dries, biest, opstal,
berg, plein, heuvel, plaatse of laar. Een nauwkeurige inventarisatie in
de Noorderkempen leverde deze namen op voor niet minder dan
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55 pleinen in 23 gemeenten. 12 Daarvan hadden 4 gemeenten ieder 5 of
meer pleinen! Een vergelijkbaar onderzoek voor Noord-Brabant,
waarvan de resultaten met die betreffende de Noorderkempen vergeleken
worden, zou de moeite waard zijn.

De meeste gemeynten hadden een omvang die vergelijkbaar was met
die van één of meerdere latere gemeenten. Deze gemeynte viel niet
altijd met de latere gemeente samen: in heel wat gevallen is het juist
het gebied tussen een aantal dorpen dat tot gemeynt van die omringende
dorpen gemaakt werd.

Uit bijna alle gemeyntbrieven blijkt dat of het gehele dorp, of iedereen
die meebetaald had aan het verkrijgen van de gemeyntbrief, gerechtigd
was in het gebruik van de gemeynt. In enkele gevallen was de gemeynt
slechts voor een of enkele gehuchten bestemd. Niet-gerechtigden werden
van de gemeynt geweerd door de schutter.

Het gebruik dat de gerechtigden mochten maken van de gemeynt
betrof in hoofdzaak de oppervlakte: het vee mocht er grazen, men mocht
er hei maaien. Het steken van plaggen diende op een 25- of 30-jaars
rotatiebasis te gebeuren om de begroeiing optimaal te laten regenereren.
Graafwerk was meestal streng gereglementeerd. Het steken van turf
was ofwel totaal verboden of tot een bepaalde hoeveelheid beperkt,
terwijl turf alleen voor eigen gebruik aangewend mocht worden. Verkoop
van turf naar buiten het dorp was geheel uit den boze! De strengheid
van de reglementering was rechtevenredig met de regeneratietijd: voor
grazen en maaien was dat een periode van maanden; voor plaggensteken
in de heide 25 tot 30 jaar terwijl een veenlaag eerst na vele eeuwen
weer aangegroeid zou zijn.

Het gebruik van de gemene gronden in het arrondissement Turnhout
in de periode late middeleeuwen - 1800 werd uitvoerig bestudeerd
door Moeskop.13 Hij baseert zich daarbij vooral op hetgeen uit de dorps
keuren blijkt. Moeskop maakt duidelijk onderscheid tussen gemene
gronden het vrijgeweide-recht. Dit laatste rust op particuliere grond
waar een groep rechthebbenden in bepaalde perioden mag weiden.
Gemene gronden zijn geen particulier eigendom en ze mochten beweid
worden door alle leden van de groep of gemeenschap. Ook mochten
zij er maaien en onder voorwaarden grondstoffen (turf, zand, leem,
graszoden, water, hout) halen.
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Keuning vermeldt reeds dat uit de Kempische gemeynt voortdurend
delen verkocht werden. Kappelhof besteedt uitvoerig aandacht aan dit
verschijnsel van verkoop van gemeyntegrond. Hij schat op grond van
geregistreerde uitgiften dat in de Meierij van Den Bosch in de periode
1739-1791 niet minder dan 2500 ha aldus uit de gemeynt genomen werd.
Uit andere bronnen werd duidelijk dat dit maar een fractie (minder
dan 20%) van de werkelijk ingenomen grond moet zijn: er moet
clandestien heel veel gemeyntegrond zijn ingenomen. Kappelhof maakt
daarbij wel een belangrijk onderscheid: uitgifte of inname van gemeynte
grond is nog iets heel anders dan ontginnen! Geheel aansluitend bij
Kappelhof noemt ook Moeskop de gemeyntegrond voor het dorp een
spaarpot waaruit geld te halen viel als het nodig was. 14

De basis voor deze verkopen was meestal in de gemeyntbrieven
gelegd. Een bepaling dat delen van de gemeynt verkocht mochten worden
om de koopsom van de gemeyntbrief of de daarin overeengekomen
cijns te financieren is haast standaard. Daarnaast werd de mogelijkheid
geopend om met instemming van de hertog of heer ook later, ten behoeve
van de dorpskas, delen van de gemeynt te verkopen aan particulieren.
Deze instemming is later kennelijk tot een registratieplicht geworden.
Anderzijds verplichtten hertog of heer zich in de gemeyntbrief vaak
om zelf nooit meer delen van de gemeynt aan derden uit te geven.
In sommige gevallen moesten de geburen die een gemeyntbrief gekocht
hadden later ook nog het recht tot verkoop van delen uit de gemeynt
verwerven. Voor Breda herinneren we aan de gemeyntbrief uit 1280,
waarop eerst in 1331 het recht volgde delen van die gemeynt te verkopen.
In zijn bespreking van de oorkonde van 13 mei 1280, waarin de heer
van Breda een gebied ten oosten van de stad Breda aan de inwoners
van die stad ten gebruike afstond, wijst Cerutti (16) erop dat dit gebied
reeds te voren gemeenschappelijk gebruikt werd. In vrijwel alle gemeynt
brieven wordt expliciet of impliciet het reeds bestaan van gemeen
schappelijk gebruik van de grond aangeven. Cerutti meende dat het
privilege van 1280 de inwoners van Breda de garantie gaf dat de heer
niet langer delen van dit gebied in cijns voor individueel gebruik zou
uitgeven. De uitgiften van de laatste 3 jaar werden zelfs weer ongedaan
gemaakt. Nadrukkelijk werd de streek aan alle inwoners van Breda
gemeenschappelijk ten gebruike gegeven. Zij mochten er evenwel geen
delen van verkopen, zodat duidelijk niet het eigendomsrecht over-
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gedragen werd. Pas in 1331 kreeg de stad het recht om delen van de
gemeynt in cijns uit te geven: ter verkrijging van dat recht werd 15 pond
groten betaald. I7 De stad Breda heeft daarna vrij snel heel de gemeynt
verkocht.

Rond 1800 evolueerden de gemeynten tot gemeente-eigendom,
waaraan de 1ge eeuw door verdeling en verkoop een einde kwam. I5 De
gemeyntbrief werd als grondslag voor dit eigendom gezien. Daarbij
werden wel wat bedenkingen gemaakt, maar ook gewone cijnsplichtige
gronden werden toen opgevat als normale eigendommen die slechts met
een kleine jaarlijkse erfpacht belast waren. Bovendien was in de voor
gaande eeuwen die eigendomssituatie in feite al praktisch tot stand
gekomen doordat gemeyntgronden in 80 procent van de gevallen reeds
buiten de domeinadministratie om door het dorp verkocht werd.

Naast de gemeyntbrief bleven er wel andere belangrijke documenten
bewaard, zoals reglementen voor het gebruik van de gemeynt, proces
stukken (vooral over grenskwesties met buurdorpen), reeksen verkoop
documenten en vergunningen voor het aanplanten van bomen op de
gemeynt. Zij zijn evenwel slechts aanvullend van karakter, vergeleken
bij de gemeyntbrief.

Aard

Naast de grote gemeynten, die de omvang van een heel dorpsgebied
konden hebben, waren er de kleine gemeynten die we voor de duidelijk
heid "aard" zullen noemen.

Volgens Brekelmans en Moiemans I8 is een specifieke benaming voor
gemene gronden in de westelijke Kempen: "aard". Brekelmans meent
dat de 3e betekenis die Verdam19 opgeeft "gemeenteweide, -heide,
-bosch, -grond" hier wel het meest van toepassing is. Door van de
betekenis "bebouwde grond" uit te gaan (Verdam, betekenis 1) komt
men tot de veronderstelling dat aarden woest geworden akkergebieden
zouden zijn en dus gidsen voor het vinden van Wüstungen moeten
zijn. Van Gorp vond dit al in 1938 geen erg geloofwaardige suggestie,
maar Thiadens kwam er dertig jaar later toch nog eens mee aandragen.2o

De archeologen hebben er tot nu toe geen blijk van gegeven dit "gids-
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fossiel" serieus te nemen. Niettemin blijft het een in principe eenvoudig
toetsbare en interessante hypothese, zeker nu vroeg-middeleeuwse neder
zettingsverschuivingen weer meer aandacht krijgen.21

In het land van Breda, in dat van Bergen op Zoom, in de heerlijkheden
Essen-Kalmthout-Huijbergen, Wuustwezel, Loenhout, Loon op Zand
etc. vinden we slechts sporadisch gemeynten. De weinige die we vinden
hebben een - in vergelijking met oostelijker streken - heel beperkte
omvang van 100 ha of daaromtrent. Bovendien zijn in deze gemeynten
vaak slechts een bepaald aantal hoeven gerechtigd en niet een of meer
gehele gehuchten. Dergelijke aarden staan in 's heren cijnsboek tussen
de gewone erfcijnsen ingeschreven. Stichtingsbrieven van aarden bleven
zelden bewaard, als ze al ooit bestaan hebben. Omdat er vrij weinig
aarden vermeld zijn, die bovendien nog gering van omvang waren, moeten
we concluderen dat het merendeel van de woeste gronden niet tot de
categorie "aard" behoorde.

De Hazeldonkse Aard te Rijsbergen mat in 1909 nog 67 ha22, de
Achtmaalse Aard zal niet veel groter dan 25 ha geweest zijn, de Aard
van Effen/'t Hout in Princenhage mat 100 ha, die van Overveld 258 ha
en die van De Beek 118 ha. Daarnaast kende Princenhage nog vier mini
aarden, samen misschien 25 ha groot!23 Te Sprundel lag een aard die
hooguit 25 ha groot was net als het Goor te Notsel in Ginneken24,
terwijl de Hoge en Lage Aard ten zuidoosten van Bavel wel een wat
grotere omvang gehad kunnen hebben. Verder lagen er dergelijke
beperkte aarden te Castelree2S, te Essen op Overa bij de watermolen26,
te Hoogstraten27 en ook te Meer, Minderhout, Beerse en Vlimmeren.28

Te Klein Zundert ligt een toponiem Aardgang (kombinatie van aard
en heertgang?) ten noorden van de plaats van de oude kerk, terwijl
te Groot Zundert de Heertgang heel de kom met een uitloper naar
het westen omvatte. 29

Niet alle kleine gemeynten heetten "aard", terwijl ook heel wat
grote gemeynten in hun geheel of deels wel "aard" heetten. In de gemeynt
van Turnhout onderscheidde men zelfs vijf verschillende "aarden".30
De benaming "aard" had destijds dus een wat andere betekenis dan
wij er in dit artikel aan geven. Naast de benaming "Heertgang" ("weide
streek voor de kudde") komen er heel wat namen van het type "gemene
velden" voor. Zo onderscheidde men te Gilze tal van aarden: bij
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Molenschot het Gemeyn Elschot, het Gemeyn Molenschotsbroeck en
de gemeyne weiden aan de Zantbrake, maar alleen van de "Hertganc
van Molenschot" kennen we de maat: 45 ha. Voorts lagen er te Gilze
nog de Hertganc van Verhoven en een aard ten noorden van Hulten,
waarin een beperkt aantal personen gerechtigd was.3l Ginneken kende
een vrij uitgestrekte gemeynt die het Wervenschot, de Gansenweide
en Kamerschot, ofwel het Bavelsbroek omvatte.32 Voor de Gemynre
Wildert int Breevenne bij Dorst betaalde iedere boer apart voort zijn
aandeel, maar voor de heertgangen van Ten Houte en van Ter Aalst
bij Oosterhout betaalden beide gemeenschappen als geheel een cijns.33

De heer van Schoten gaf in 1312 de Merksemheide als "gemeynt" aan
de inwoners van Merksem, van Deurne-Eigen aldaar en aan enkele
inwoners van Schoten.34

Deze aarden, waarvan er soms vele binnen een dorpsgebied bestaan
moeten hebben, waren dus aanmerkelijk kleiner dan het geheel van de
woeste gronden van die dorpen. In tegenstelling tot de gemeynten die
met hun uitlopers overal in het dorp doordrongen, waren deze aarden
juist beperkte gebiedjes die verspreid lagen in de woeste· grond of
temidden van cultuurgronden. Dit roept de gedachte op dat de
aanduiding "aard" destijds speciaal gebruikt werd voor de betere delen
uit de woeste gronden, waar een groepje boeren bijzondere rechten
op verworven had. De vijf aarden in de gemeynt van Turnhout doen
eveneens vermoeden dat een "aard" een stuk gemene grond van
(aanvankelijk) bijzondere hoedanigheid was.

Afwijkende "aarden" waren er te Kalmthout, waar de Aard een akker
gebied in het oude dorp was, en op de grens van Zundert en Meer
waar de Aard een veengebied was.35

Een aparte groep wordt gevormd door de "gemene beemden" die
verspreid in de Ettense en Haagse Beemden voorkwamen. Over hun
juiste bestaansperiode en functioneren kunnen we slechts gissen.36

Wellicht betreft het hier gevallen van vrijgeweide-recht: particuliere
grond waarop, na het binnenhalen van de hooioogst en eventuele toe
maat, het vee van de gemeenschap mocht grazenY In het Gilse Broek
bestond een dergelijk recht nog in de 18e eeuw. Vanaf 24 augustus
mochten de geburen van Hulten, de Haansberg en Rijen er hun vee
weiden. 38
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De gebruiksrechten op de aarden blijken nog al eens in telbare en
deelbare eenheden gekwantificeerd te zijn. Brekelmans39 laat dit duidelijk
zien voor de Hazeldonkse Aard te Rijsbergen. De gebruiksrechten op
de Aard van Effen/'t Hout te Princenhage waren in 1650 beperkt tot
38 geburenhoeven4o; in Wervenschot c.a. te Ginneken telde men in 1562
73 gerechtigden.41 Ook bij Dorst en Hulten zagen we een dergelijke
beperking tot aanwijsbare personen. De andere aarden kunnen eveneens
- gezien hun geringe omvang - slechts een beperkt aantal gehuchten
bediend hebben. Het aantal gerechtigden was niet noodzakelijkerwijs
gelijk aan het aantal gebruiksrecht-eenheden. De Hazeldonkse Aard
telde bijna 200 "scharen" en enkele "kalfsweiden" alhoewel er in 1808
maar 33 gerechtigden waren.42 De 73 gerechtigden in Wervenschot c.a.
verdeelden onderling 77 "broekrechten".43 Het Goor te Notsel kende
als gebruikseenheden "scharen"; De Neeringen bij Galder telde in 1701
6 gerechtigden evenals De Balleman, waar de gemene grond 22 ha
omvatte.44 De oorsprong van de verdeling van de gebruiksrechten is
duister omdat bij deze aarden de stichtingsbrieven meestal niet werden
overgeleverd. Wel bleven van sommige aarden gebruiksreglementen
bewaard, zoals van de Aard van Effen/'t Hout te Princenhage en de
Achtmaalse Aard.45 .

Alleen bij het Rijsbergse Bosch begrijpen we wat er gebeurde. In
132646 gaf de heer van Breda zijn hoeve van Rijsbergen, de Kouterhoeve,
in erfpacht uit. Deze hoeve zou in het bos van Rijsbergen vee mogen
weiden, maar daardoor mocht het bos niet beschadigd worden. Drie
eeuwen later bleek de hoeve uiteengevallen te zijn in een aantal onder
delen die ieder een zelfstandige aandeel in het weiderecht in het bos
uitoefenden. Van dat bos bleek door de hierdoor ontstane overbeweiding
in 1662 zo weinig over te zijn, dat de domeinraad van Breda de laatste
bomen ook maar heeft laten kappen.47 We zien hier hoe geheel zonder
adequate stichtingsoorkonde "spontaan" een gemeenschappelijk weide
recht met aandelen voor een beperkt aantal gerechtigden ontstond, welk
weiderecht leidde tot de ondergang van een bos.

Ook uit de aarden konden delen verkocht worden. Zo werd in 1420
een stukje uit de Aard van Effen/'t Hout te Princenhage verkocht.
Dit geschiedde door de gezamenlijke geburen, maar met toestemming
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van de schepenen van Princenhage. Bij opheffing van een aard op initiatief
van de geburen werd evenwel ook de heer ingeschakeld.48

Doordat de aarden in het westen geen stichtingsbrieven hadden
(bewaard), kon de heer ze - als hem dat beter uitkwam - gewoon
opheffen. De grond werd dan verkocht aan een particulier die boven
de koopsom ook veel meer cijns ging betalen. Dit leidde her en der
tot rellen en handtastelijkheden.49 In hoeverre het aangekondigde
"bederven van de arme huislieden" ook werkelijk optrad blijkt evenwel
niet uit de bronnen. De Heertganc van Molenschot werd in de 15e eeuw
beeindigd omdat de geburen meer dan 3 jaar hun cijns niet betaalden.
De Bredase rentmeester legde beslag op de grond en nam het terrein
vervolgens zelf tegen een erfcijns in.50 Elders verdwenen aarden zonder
enige ophef. Soms gebeurde dat al heel vroeg, zoals met de gemene
beemden. De Hazeldonkse Aard werd rond 1800 opgevat als het gemeen
schappelijk eigendom van de gebruiksgerechtigden, die ook als zodanig
in het Kadaster genoteerd werden.51

Slechts van de Merksemheide bleef de stichtingsakte bewaard. Van
het Rijsbergsbosch was er zeker geen. Elders werd zelfs niet beweerd
dat zo'n document bestond. De indruk wordt gewekt dat zulke aarden
konden ontstaan doordat een groepje boeren gezamelijk een stuk grond
in erfpacht nam van de heer, mogelijk op geen andere voorwaarden
dan een enkele particulier zoiets zou doen. Bij de "Gemeynt van Heilaar"
in Princenhage is het een particulier die deze gemeynt op zijn naam
heeft staan en die er het gebruik van regelt in een reglement!52 Van
uitgiften van beperkte stukjes grond aan particulieren zijn zelden
uitgiftebrieven overgeleverd, wat de afwezigheid van stichtingsbrieven
in deze gevallen kan verklaren.

Vroonte

Enklaar en Smulders noemen "vroonte" en "wildert" andere namen
voor "gemeynte", welk laatste woord ook wel de collectiviteit van de
gerechtigden aanduidt. Molemans ziet het woord "vroonte" als een
regionale variant op "gemeynt" en Vervloet noemt beide woorden zelfs
synoniemen. s3 Vroonte heeft evenwel een van gemeynte duidelijk

55

Jaarboek De Oranjeboom 40 (1987)



afwijkende betekenis. Beide woorden zijn beslist geen synoniemen. Op
de vroonte had de dorpsgemeenschap slechts gebruiksrechten. In een
gemeynte stond het dorp op grond van de gemeyntbrief veel sterker,
zodat de gemeynt na 1800 zelfs tot gemeente-eigendom kon worden.

In het westelijk deel van de Kempen heette het overgrote merendeel
van de woeste gronden "vroonte": het werd geacht 's heren eigendom
te zijn. Maar de dorpelingen hadden wel het recht om er een opper
vlakkig gebruik van te maken: grazen en maaien mocht wel, graven
was in het gebied geheel niet toegestaan of aan strenge voorwaarden
gebonden. In wezen waren de gebruiksrechten dus niet anders dan in
de gemeynten van de Meierij. Voor dit gebruik betaalde men dorps
gewijs een jaarlijks bedrag: Jaarbede in het land van Breda, Bamisbede
in dat van Bergen op Zoom, Vroentsdagen in Essen-Kalmthout,
Pondegeld in Oostmalle.54 In de administratie van de heer was deze
vergoeding of recognitie een apart hoofdstukje. De reglementering liep,
voorzover valt na te gaan, via de algemene dorpskeuren.55 Te midden
van kwesties als diefstal en overspel staan daarin bepalingen over het
gebruik van de vroonte.56 Er waren ook specifieke keuren, zoals te
EttenY Een ander gebruik heerste te Westmalle, waar het beweiden
van de vroonte in de 17e eeuw voor termijnen van jaren verpacht werd.58

De vroonte penetreerde - net als de gemeynte van de Meierij 
overal in het dorpsgebied. Wegen, wegbermen, pleinen en verloren
hoekjes hoorden er even zeer toe als de grote open ruimte aan de rand
van het dorpsgebied. In het algemeen werd alle grond die niet particulier
bezit was (hetzij op titel van erfcijns, leen of allodium) en die niet
tot 's heren domeinbossen of -venen behoorde tot de vroonte gerekend.
De, veelal eerst na 1500 aangeplante, domeinbossen werden in deze
als "particulier bos" opgevat. Bescherming van jachtwild en tegengaan
van houtroof zal hier de primaire bekommernis geweest zijn. De tegen
stelling "veen is geen vroonte" kan herhaaldelijk geproefd worden. Door
de venen niet als vroonte te beschouwen, kon de heer zijn toekomstige
inkomsten uit turfproduktie beschermen.59 Vroonte die min of meer
ingesloten lag door particuliere gronden werd "binnenvroonte"
genoemd, terwijl verspreid in de "buitenvroonte" ook "ingegraven en
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bevrede", dat is met greppels of wallen van de vroonte gescheiden,
percelen particuliere grond lagen.

Daar het gehele dorp betaalde voor het gebruik van de vroonte,
moeten ook alle inwoners tot het gebruik daarvan gerechtigd geweest
zijn. De dorpskeuren stelden daarvoor wel enkele regels op, zoals ook
bij de Meierijse gemeynten het gebruik enkele regels behoefde. Net
zoals de middeleeuwse molendwang in het land van Breda zich niet
aan dorpsgrenzen stoorde, blijkt ook het gebruik van de vroonte voor
sommige dorpen gemeenschappelijk geweest te zijn. Alphen, BaarIe,
Ginneken, Gilze en vermoedelijk ook ehaam gebruikten samen de
tussenliggende heide,60 maar Oosterhout hield de grens met Teteringen,
Terheijden en Ginneken nauw in de gaten alhoewel Dongen wel gebruik
mocht maken van de woeste gronden van Oosterhout.61 De inwoners
van Baarle-Hertog mochten de vroonte van Baarle-Nassau gebruiken
omdat onder Hertog vrijwel geen woeste grond behoorde, onder
voorwaarde dat zij in de Bredase jaarbede zouden meebetalen. 62

De greep van de domeinen, of dat nu die van Bergen op Zoom,
Breda of Tongerlo waren, op de vroonte bleef steeds merkbaar. Het
dorp kon er geen stukjes van verkopen, terwijl de oostelijker dorpen
met een gemeyntbrief aan die brief juist wel dat recht meenden te kunnen
ontlenen. Die dorpen betaalden een gebuurcijns voor de gemeynt, net
zoals menige particulier voor zijn grondbezit een erfcijns betaalde. In
het westen betaalden de dorpen een jaarbede voor het oppervlakkig
gebruik van 's heren grond.

Bij het vroontegebruik zoals we dat in het westen zien, had de heer
niet afgezien van zijn recht om delen van de vroonte aan particulieren
uit te geven. We zien dan ook dat die uitgiften voortdurend doorgaan,
zij het in de ene periode in een wat hoger tempo dan in een andere.
TabelI geeft een indicatie van het uitgiftetempo van de Bredase
rentmeesters in de periode 1464-1624, waarbij tevens blijkt dat dit tempo
te beginnen met Hendrik Montens belangrijk toegenomen is.
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Tabel 1

Land van Breda: uitgiften per rentmeester 63

Rentmeester ambtsperiode ha/jaar

G. v. Romen 1464-1480 5
C. v. Bruheze 1481-1486 10
A. v. Bruheze 1498-1512 5
H. Montens 1513-1531 40
D. Sesyn 1531-1538 20
R. v. Bruheze 1541-1549 50
S. v. d. Berch 1551-1566 30
A. Bacx 1594-1624 45

Het gevolg was dat al in 1475 Princenhage en Etten, waar de
ontginning dankzij de aanwezigheid van ruime en rijke hooilanden reeds
ver voortgeschreden was, aan de heer van Breda om wat meer brandstof
vroegen. Bijna alle grond was er aan particulieren uitgegeven en er restte
amper vroonte waar men die brandstof van kon halen!64 De rijke moeren
van Etten waren immers voor de boeren verboden terrein: die moeren
werden commercieel uitgebaat.65 Maar ook in Gilze, Ginneken, Alphen,
Baarle en Teteringen werd toen melding gemaakt van uitgebreide uit
giften van vroonte aan particulieren, wat reden was om vermindering
van jaarbede te vragen.66 Op de vroonte hebben de heren van Bergen
op Zoom en Breda al vroeg in de 16e eeuw bossen laten aanplanten,
waaruit het vee van de boeren geweerd werd. Vanaf 1770 werd de
bebossing van vroonten door de domeinen opnieuw met kracht ter hand
genomen. Op gemeyntegrond zouden dergelijke acties niet mogelijk
geweest zijn.67

Vroonten kwamen in de landen van Breda, Bergen op Zoom en
Hoogstraten overal voor, als ook in Essen-Kalmthout-Huijbergen, in
Oost- en Westmalle, Loenhout, Brecht, Ekeren en Kapellen, (maar niet
te Hoevenen?), Schoten en Loon op Zand. Te Wuustwezel werd de
vroonte eerst in 1440 omgezet in een gemeynt (68), maar in 1625 blijkt
de heer van Wuustwezel toch nog het recht tot het uitgeven van die
gronden te bezitten.69

58

Jaarboek De Oranjeboom 40 (1987)



In westelijk Noord-Brabant werd de vroonte rond 1800 vaak geen
gemeente-eigendom, maar kwam ze meestal aan de domeinen. De aarden
die toen nog bestonden werden evenwel als eigendom van de gerechtigden
beschouwd. Doordat de Noorderkempen eerder onder de Franse
wetgeving kwamen, werd daar wel alle vroonte tot gemeente-eigendom.
Helemaal curieus is het om te zien dat in de nieuwgevormde gemeente
Alphen en Riel in het Alphense deel (voorheen Baronie) de woeste grond
(voormalige vroonte) tot domein-eigendom werd en in het Rielse deel
(voorheen Meierij) gemeente-eigendom werd! De gemene gronden van
Riel maakten oorspronkelijk deel uit van de gemeynt van Tilburg en
Goirle, die in 1329 door de hertog uitgegeven werd.?o We zien hier
hoe een wezenlijk verschil tussen oost en west zich binnen één gemeente
aftekent.

Niet overal in het "westen" evolueerden de vroonten evenwel tot
domeingrond: Enen, Rijsbergen, Zundert, Roosendaal en Wouw kregen
die grond wel in gemeente-eigendom. Dat gebeurde ook te Rucphen
waar men zich op de dorpsuitgihe-oorkonde uit 1357 kon beroepen.
De preciese eigendomsevolutie van Noordbrabantse gemene gronden
in de jaren 1795-1832 zou een aparte studie waard zijn.?l

Bij vroonte is er geen document waar alle gebruiksrechten op
teruggaan. De instelling van de jaarbede liet geen documenten na. Wel
is er een merkwaardig document voor Wouw. In 146572 verkocht de
heer van Bergen op Zoom aan de inwoners van Wouw het gebruik
van de wildernissen waarvan eerdere eigenaren achterstallig waren geraakt
in het betalen van de erfcijns. De heer behield zich evenwel het recht
voor die grond later aan anderen te verkopen. Hier zien we hoe de
vroonte van Wouw vergroot werd met een terrein dat voorheen korte
tijd particuliere grond geweest was, vermoedelijk ten behoeve van de
turfwinning.

Heiveld

Wellicht omdat de vroonte of gemeynt steeds kleiner werd, namen
talloze boeren een stuk vroonte of gemeynt op cijns in particulier bezit
met geen andere bedoeling om zo een eigen stukje hei te hebben.
Dergelijke percelen werden "heiveld" of "heikamp" genoemd.73 Verkoop
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van een stukje gemeynt of vroonte wilde alleen daarom al nog niet
zeggen dat die grond ook ontgonnen was. Het "innemen" ervan
betekende daarom niet persé ontginnen en het inname-proces kon dus
vlugger verlopen dan het ontginnings-procesF4 Ook vinden we pogingen
van dorpen om de jaarbede verlaagd te krijgen omdat er grote delen
van de vroonte ingenomen waren. Veel resultaat leverde dat - zo ver
na te gaan is - niet op.

Een heiveld was door een zichtbare grens omgeven. Volgens
Kappelhof en Buiks moest dat voor 1800 gebeuren met een wal of gracht.
Goossenaerts vermeldt dat rond 1900 in Kalmthout de heivelden niet
met een heg omgeven waren, maar dat de ze wel "afgelijnd" waren. 75

Wie goed zoekt, kan in het veld nog de wallen van dergelijke heivelden
terugvinden. Zo bestaat nog een deel van de omwalling van Otto's
Heininge van der Lecke op de grens van Rijsbergen en Princenhage.
Deze heining was een heiveld voor de hoeven van Gageldonk en werd
kennelijk rond 1400 ingenomen.76 Op dit heiveld en op menig ander
vond de boer ook zijn turf. Als de nadruk erg op dit gebruik viel,
noemde men het heiveld ook wel "turfveld".77 De omheining had een
symbolisch-juridische betekenis en gaf aan dat op het omheinde terrein
niemand buiten de gebruiker ervan schapen mocht hoeden, heide maaien,
heide of gras steken of mest rapen.78

Over de omvang van de heidevelden lijkt niet veel bekend te zijn.
In 1474 vonden we voor heivelden die leengoed waren van de heer van
Breda (een op zich zeldzame categorie heivelden: meestal waren het
cijnsplichtige gronden) dat de spreiding in omvang van de heivelden
erg groot was; van een halve tot 24 bunder, met een rekenkundig
gemiddelde van 8,5 ha. 21 van de 22 heivelden werden in bunders
gemeten, wat ook duidt op een betrekkelijk grote omvang. 79

Vanzelfsprekend was de innemer van het heiveld de eerst gebruiks
gerechtigde van dat veld. Zoals iedere grondbezitter kon hij de grond
evenwel verpachten, bijvoorbeeld tesamen met de andere gronden van
een door hem verpachte boerderij. Het heiveld maakte aldus onderdeel
uit van de grondmarkt in het dorp daar het door de bezitter verkocht
kon worden zoals ieder ander cijnsplichtig perceel. Rond 1800 zijn in
het algemeen de cijnsplichtige percelen opgevat als eigendommen die
met een cijns belast waren.
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In het land van Breda moest het innemen van een stuk grond uit
de vroonte aangevraagd worden bij de rentmeester der domeinen. Het
perceel werd in het terrein uitgezet en ingemeten. De innemer betaalde
een bedrag ineens (het "voorlijf"), werd verplicht jaarlijks een erfcijns
te betalen en kreeg een bewijs van de transactie mee.80 De cijns kon
echter afgekocht worden, wat vooral na 1800 op grote schaal gebeurde.

In de Meierij van Den Bosch waren de dorpsbesturen gewoon om
bij de hertog, na 1648 de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden,
vergunning aan te vragen voor het verkopen van een bepaalde oppervlakte
uit de gemeynte. Die vergunning werd meestal verleend op voorwaarde
dat de opbrengst gebruikt zou worden om de dorpsschulden af te lossen.
Binnen het toegestane "budget" konden de dorpen de verkoop regelen,
die dan geregistreerd werd door de Leen- en Tolkamer.81

Verschillen en overeenkomsten

Vier juridische vormen van gebruik van woeste gronden werden
onderscheiden: gemeynte, aard, vroonte en heiveld. Na deze vormen
afzonderlijk besproken te hebben, is het goed het onderscheid wat aan
te scherpen, door de verschillen en overeenkomsten nader onder de
loep te nemen.

De wezenlijke verschillen tussen gemeynt en aard lijken hoofdzakelijk
te liggen in een verschil in schaal. De omvang van gemeynten loopt
uiteen van meerdere dorpen omvattend tot één gehucht bedienend. Voor
de aarden noteerden we een omvang die liep van groot genoeg voor
meerdere gehuchten tot maar enkele ha. Er is dus een zekere over
lapping waar te nemen. Dit pleit er voor om deze vormen, die verder
sterk op elkaar lijken, als de uiteinden van een continuum te beschouwen.
Bij de grote gemeynten zijn er geen afzonderlijke gerechtigden meer
aanwijsbaar: heel het dorp is tot gebruik gerechtigd. Eveneens zien we
dan geen duidelijke eenheden van gebruiksrecht meer: dat alles is in
de grote hoop amorf geworden. Bij de aarden zijn gerechtigden en
gebruiksrechten beter kwantificeerbaar, mogelijk juist doordat de
situatie beter te overzien is. Door deze kwantificeerbaarheid en eindig
heid van de aantallen lijken deze kleine gemeynten en de aarden meer
op de Noordnederlandse marken!
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Waar een gemeynt zo groot is dat hij een belangrijk deel van het
dorpsgebied omvat, zien we het dorpsbestuur wel als gemeyntbestuur
optreden. Bij kleinere gemeynten lijken afzonderlijke besturen op te
treden, terwijl bij aarden van dergelijke strukturen amper sprake is.
Zou dat samenhangen met het ontbreken van stichtings- of erkennings
brieven bij deze aarden? Immers, in dergelijke documenten werd vaak
het gemeyntbeheer in grote trekken geregeld. Mogen we omgekeerd
redeneren en uit het ontbreken van beheersstrukturen het ontbreken
van zo'n basisdocument concluderen?

Een groot verschil tussen gemeynte en vroonten, voortkomend uit
het al dan niet gebaseerd zijn op een gemeyntbrief, komt aan het licht
zodra we ons afvragen wie het voorlijf int, dat uit verkoop van delen
ervan verkregen wordt. Bij de gemeynten zijn dat de dorpskassen,
alhoewel bij verkoop wel de hertogelijke administratie in het geweer
komt. Bij de vroonten innen de domeinen het voorlijf en komt het
dorp er in geen enkel opzicht aan te pas! Een tweede en hier mee samen
hangend verschil is dat de hertog of heer ten aanzien van gemeynten
(en aarden?) geheel afzag van zijn recht om delen van die grond later
aan derden te verkopen. Dit was ons inziens ook de reden waarom
de waardevolle venen vaak nadrukkelijk niet tot de gemeynt gerekend
werden. De inkomsten die de heer daaruit nog dacht te trekken gaf
hij niet uit handen! Bij de vroonten stelde dit probleem zich niet: de
heer behield alle recht om gronden uit te geven of te behouden. De
gemeyntbrief, het document waarmee een gemeynt gesticht werd, is
dus te meer van belang omdat daarin de heer vaak afzag van zijn verkoop
recht.

Gemeynt, aard en vroonte onderscheidden zich van de heivelden
omdat zij een vorm van gemeenschappelijk gebruik kenden, terwijl een
heiveld in gebruik was bij één bezitter of diens pachter. De omvang
van de grotere heivelden was vergelijkbaar met die van de kleinere aarden.

Alle vier de onderscheiden juridische vormen van gebruik van woeste
gronden kenden eenzelfde grondgebruik: oppervlakkig zoals weiden van
vee, maaien van hei, steken van plaggen. Strenger gereglementeerd was
het graven: zand-, leem-, turfgraverij. Alleen op de heivelden stond
het de boer vrij te doen wat hem wenselijk leek. De reactie van de
natuur op zijn handelen en de behoefte het veld nog lange tijd te kunnen
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benutten, zullen hem evenwel toch wel tot emge voorzichtigheid
aangezet hebben.

Zowel bij de gemeynt als bij de vroonte valt het op dat de oppervlakte
ervan steeds verkleind werd. Men zou menen dat dit ook niet anders
kan, omdat er toch geen nieuwe vroonte kan ontstaan en de gemeynte
grens vast lag. Toch zagen we te Wouw een vergroting van de vroonte
doordat daar uitgedolven moervelden aan toegevoegd werden. Waar
schijnlijk was dat ook in andere dorpen met veel commerciële turf
graverij het geval. De verkleining was bij de gemeynte formeel het ini
tiatief van de dorpelingen, bij vroonte formeel een initiatief van de
heer. Maar in de praktijk zal ook daar de behoefte aan het innemen
van vroonte veelal vanuit de plaatselijke bevolking gekomen zijn en
was het verschil in de praktijk minder groot dan men op grond van
de juridische afhandeling zou vermoeden.

Molemans noemt de spreiding van de benamingen aard, gemeynte
en vroonte in de Kempen complementair.82 Aard plaatst hij vooral in
de Antwerpse Noorderkempen, maar wij vinden het ook in westelijk
Noord-Brabant wijd verspreid, te midden van een uitgestrekte vroonte,
die Molemans ook daar lokaliseert, maar die wij ook in de Noorder
kempen vinden. De gemeynt hoorde volgens hem meer bij de Meierij
van Den Bosch. Daar waren er ook aarden. De complementariteit was
dus niet zo groot als Molemans veronderstelt. Dit is te begrijpen wanneer
we aan deze drie begrippen een betekenis toekennen zoals we hier
voor hebben gedaan. Het zijn dan drie verschillende juridische vormen
van gemeenschappelijk grondgebruik, waarbij het verrassend is te zien
dat van regio tot regio de nadruk blijkt te verschillen!

Als we gemeynt en aard als uitersten van een continuum opvatten,
zien we dat de gemeynten in de Meierij en de streek van Turnhout
een grote omvang hebben, met als westelijke exponenten de gemeynten
van Tilburg-Goirle, Weelde-Poppel, Turnhout en Beerse-Gierle-Lille
Vlimmeren-Vosselaar-Wechelderzande. Ten westen daarvan worden ze
direct een slag kleiner en ten westen van de lijn Ekeren-Nispen-Hoeven
ontbreken ook de aarden. Ten westen van de genoemde vier grote
gemeynten zitten we in een gebied waar de vroonte overheerst, met
daarin enkele aarden en kleine gemeynten. Het zijn twee verschillende

63

Jaarboek De Oranjeboom 40 (1987)



"landschappen", die in grote trekken overeenkomen met twee van de
vier door Krings aangegeven typen "Allmenden"; het Domanialland
mit Allmendfunktion en de ook door hem als Gemeynt betitelde
structuur. 83 Het gesignaleerde continuum gemeynt-aard en de aanwezig
heid van aarden in het vroonte-gebied duiden er op dat we Krings'
onderscheid niet al te absoluut mogen nemen.

Waarom al dan niet een gemeyntbrief?

Vooral Droesen heeft uitvoerig de juridische aspecten van de gemene
gronden behandeld.84 Na bespreking van een reeks opvattingen
concludeert hij dat deze gronden aanvankelijk geen gemeenschappelijk
eigendom van de geburen waren. Volgens hem was een gemeenschappelijk
gebruik van die gronden - heide, natuurweide en bossen - bij de
toenmalige dunne bevolking, aard van de landbouw en natuur van die
gronden vanzelfsprekend. Daarbij neemt hij aan dat het idee van eigen
dom op die gronden toen nog niet bestond of althans zeer vaag was.
De grond werd beschouwd als een soort niemandsland. Droesen steunt
daarbij op de 8e eeuwse opvatting dat eigendomsrechten gebaseerd waren
op vererving of ontginning door eigen inspanning. Ofwel: wie een stuk
land ontgint, wordt daarvan door die ontginning eigenaar.85 Dat kan
alleen als dat stuk grond nog geen eigenaar had. Later annexeerden
de vorsten en heren de resterende woeste gronden en beschikten zij
er vrij over. Niettemin waren die gronden toen reeds in gebruik bij
de omwonenden, wat dus een potentieel konflict opleverde.

VerhuIst brengt een andere visie naar voren. De gewoonte om de
woeste gronden gemeenschappelijk te gebruiken zou terug kunnen gaan
op de vroeg middeleeuwse domeinstructuur. Zo'n domein omvatte
immers ook woeste gronden waar de servi gebruik van konden maken. 86

Nu is deze domeinstructuur in Vlaanderen wel vrij algemeen aantoon
baar, maar in de Kempen bleef ze tot slechts enkele zeer verspreide
kernen beperkt. Bovendien waren deze kernen vaak niet in handen van
de heren die later aanspraak maakten op de gemene gronden, zoals
de hertog.

Droesen gaf al aan dat de groeiende bevolking van de 13e eeuw er
toe leidde dat het hiervoor gesignaleerde potentiële conflict actueel werd.
Steeds meer grond werd door ontginning aan de gemene gronden
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onttrokken en - zoals Slicher van BathS? het stelt - het evenwicht
in het agrarisch bedrijf dreigde verstoord te raken. Droesen en VerhuIst
zien de gemeyntbrief als het antwoord op dit conflict: het gebruiks
recht van de omwonenden werd verzekerd, dit gebruiksrecht werd aan
anderen ontzegd, de heer zag af van verdere verkoop van delen van
de betrokken grond en de geburen kregen een min of meer grote vrij
heid in het beheer van het terrein. Dit alles mits betaling van een eenmalig
voorlijf, een jaarlijkse cijns en daarmee de feitelijke erkenning van de
heer als eigenaar van de aldus uit diens vroonte gevormde gemeynt.

Wat maakte dit nu voor verschil uit met de situatie van voor de
gemeyntbrief? Het eigen gebruiksrecht bestond al lang. Het gebruiks
recht van anderen dan de omwonenden van de gemene grond was altijd
al beperkt geweest, al was het maar door de afstand die die anderen
moesten afleggen. Het uitgeven van delen van de gemeynt werd nu
een dorpszaak: zo konden voors en tegens door de belanghebbenden
onderling afgewogen worden. Maar met name het beheer van de gronden
door de geburen ziet Droesen als de meest praktische betekenis van
de gemeyntbrief.

Dat rond 1300 een groot aantal gemeyntbrieven gekocht werd, past
goed in de visie dat de toenmalige bevolkingsgroei er mede aanleiding
toe was. Daarnaast suggereert Droesen dat ook de breuk russen hoeven,
lijfeigenen en gemene gronden die in het midden van de 13e eeuw ver
oorzaakt zou zijn door de afschaffing van de lijfeigenschap in Brabant,
door de gemeyntbrieven geheeld zou zijn. Dit idee past bovendien goed
bij Verhulst's benadering vanuit de oude domeinen. Toch is er een
probleem van betekenis voor deze gedachte. In 1246 werden de lijf
eigenen in het land van Breda, toen nog inclusief dat van Bergen op
Zoom, vrij verklaard. We kennen juist dat gebied als bij uitstek een
streek met vroonte, waar slechts incidenteel enkele gemeynten of aarden
gevormd werden! Het helen van de door Droesen gesuggereerde breuk
vereiste dus niet het vormen van een gemeynt met gemeyntbrief.

Slicher van Bath veronderstelt dat de vorming van de Noordneder
landse marken mede bepaald was door een verandering in de agrarische
structuur. Aan de gangbare veestapel van schapen, varkens en geiten
zouden in de 12e-13e eeuw ook runderen en paarden toegevoegd zijn,
wat leidde tot intensievere beweiding en verhaasting van het potentiële
conflict over de gemene gronden. s8 Deze lijn volgt ook de Werkgroep
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14. De Heuvel van Den Hout als voorbeeld van een "plaatse"; op de
achtergrond de St. Corneliskerk en pastorie.

Foto: P. van Bekhoven, Oosterhout Gemeente Oosterhout.
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Brinken, zij het dat bij hen de schapenhouderij door de introductie
van het heideschaap uitgebreid werd en runderen noch paarden vermeld
worden. 89 Wanneer men voor Drenthe stelt dat de marken gevormd
werden in een sfeer van dreigende schaarste aan wilde graasgronden,90
zou dat ook in Brabant kunnen gelden. Maar daar zien we een
voortdurende aantasting van de gemeynten door de gebruiks
gerechtigden zelf, die er alsmaar delen van privatiseerden! Al in 1292,
1300 en 1305 waren er verdelingen van gemeynten.91 Daar de Kempen
volkrijker waren dan Drenthe, zal de schaarste aan graasgronden toch
niet minder geweest zijn ...

Droesen geeft nog een meer prozaïsche verklaring voor de gemeynt
brievengo1f: voor hem was de vermeerdering der inkomsten door jaar
lijkse cijns en eenmalig voorlijf zonder twijfel de voornaamste beweeg
reden waarom heren tot uitgifte overgingen. Dit opent de mogelijk
heid om de hiervoor aangetoonde regionale verschillen te verklaren
vanuit de financiële omstandigheden van de betrokken heren.

Tabel 2 geeft een overzicht van de verdeling van de gemeyntuit
giften over de tijd, uitgesplitst naar hertogelijke en andere uitgiften.
Zo komt een markant verschil aan het licht: de hertogelijke uitgiften
vallen vrijwel alle in de jaren 1296 tfm 1331 (80%), terwijl deze con
centratie bij de heren veel geringer is: 50%. Bij de heren gaat het uitgeven
ook langer in een hoger tempo door: na 1331 1,5 per decennium, tegen
1,0 bij de hertog die er toch in totaal drie maal zoveel uitgaf. Relatief
gezien is de uitgiftefrequentie bij de heren na 1331 dus ruim vier maal
zo hoog als bij de hertog! Met andere woorden: de spreiding over de
tijd is bij de hertog heel anders dan bij de heren. Wanneer uitgiften
van gemeynten een reactie zouden zijn op een algemene trend in de
demografische of agrarische ontwikkeling, dan zouden we een dergelijk
verschil niet verwachten. Eerder ziet het er naar uit dat de hertog driemaal
uit geldnood het uitgeven van gemeynten gestimuleerd heeft om zijn
kas weer te vullen: in 1300 (8 uitgiften waarvan 5 op 4 december); in
de 5 jaren 1308-1312 (12 uitgiften) en vooral in de 6 jaren 1326-1331
(19 uitgiften). Deze 12 jaren samen leidden reeds tot 64% der gemeynt
uitgiften! Alleen de tweede periode geeft ook bij de heren een "piek"
te zien: deze wordt veroorzaakt door de heer van Cuyk, die in 1307
en 1308 drie van de vijf uitgiften voor zijn rekening nam. In 1306
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bedreigde de Paus de heer van Cuyk en anderen met excommunicatie,
indien zij niet meehielpen de hertogelijke schuld af te betalen. Op deze
manier konden de hertogelijke financiële perikelen gevolgen hebben voor
de lokale en regionale heren.92

Tabel 2

Uitgiften van gemeynten, per decennium, door de hertog en door de andere
heren, in de Meierij van Den Bosch en het gebied tussen Antwerpen,
Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad, gedurende de periode 1250
1399. 93

decennium hertog heren

1250-1259 1 0
1260 0 0
1270 0 0
1280 4 1
1290 5 0
1300-1309 15 5 1300 8 en 0
1310 9 3 1308-1312: 12 en 3
1320 10 3 1326-1331: 19 en 2
1330 11 0
1340 1 3
1350-1359 0 2
1360 0 1
1370 1 2
1380 3 1
1390-1399 1 0

TOTAAL 61 21

Bezien we de geografische spreiding van vroonte/gemeynt-type
gemene gronden, dan wordt duidelijk dat in de hertogsdorpen van de
Kempen en in daardoor ingesloten kleine heerlijkheden het gemeynt
type overheerst, en in het door bijzondere heren gedomineerde westen,
alsmede in de belangrijke oostelijke heerlijkheid Heeze, het vroonte
type. Op grond van deze constatering lijkt het voor de hand te liggen
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de gemeyntbrieven als een uitvloeisel van hertogelijke grond- of
inkomstenpolitiek te zien, een politiek die niet door de westelijke heren
gevolgd werd. Of anders vertaald: de hertog heeft mede in zijn
onmiddellijke geldbehoeften voorzien door gemeyntbrieven aan te
bieden of af te dwingen, terwijl de westelijke heren uiteindelijk hun
inkomstengroei op langere termijn gediend hebben door niet of
nauwelijks de mogelijkheden tot gronduitgifte te bevriezen of uit handen
te geven.

Het kan zijn dat hertog of heer de koop van zo'n brief afdwong
door de vroonte te "sluiten", zoals dat in 1462 systematisch gebeurde
en toen, maar ook al in 1301, goed gedocumenteerd werd.94 Chantage
door de heer om geld te kunnen afpersen? Voor de rond 1296-1331
gedateerde gemeyntbrieven kennen we de achtergrond evenwel meestal
met.

We kunnen het geografisch argument ook omkeren. Waarom gaf
de heer van Breda geen gemeynten uit? Had hij dan geen geldnood?
Dat laatste was zeker niet waar: medio 1277 was hij zelfs haast failliet
en in 1327 voegde de hertog het land van Breda bij zijn domeinen omdat
algehele versnippering dreigde! Als we bedenken dat in de gemeynt
brief van de Bredase gemeynt uit 1280 toegezegd werd dat alle uitgiften
van de jongste drie jaar ongedaan gemaakt zouden worden, dan dringt
de suggestie zich op dat de stad dit privilege verkregen heeft na een
financiële tussenkomst ten bate van de heer tijdens diens financiële crisis
van 1277! In de hertogelijke periode 1327-1339 zou het land van Breda
ook de gemeyntbrievengolf van 1327-1331 hebben moeten ervaren. En
zie: ook dat klopt! Eind 1331 verkreeg de stad, tegen betaling van 15 pond
groten, het recht om delen van de gemeynt te verkopen. Dat zal evenwel
niet zozeer een rechtstreekse financiële ondersteuning van de hertog
betekend hebben, als wel een bijdrage van tien procent in de financiering
van de bouw van de stadsmuur, die in 1332 begon. Deze versterking
van de stad Breda past in het opvoeren van de militaire weerbaarheid
van Brabant aan de vooravond van een belangrijke crisis.95 Overigens,
aan de overzijde van de Hollands-Brabantse grens zou Geertruidenberg
in 1346 ook het verkooprecht van zijn gemeynt (Made) krijgen om
met de opbrengst de versterking van de stad te bekostigen.96 De gemeynt
politiek van hertog en graaf was kennelijk ook verbonden met de militaire
landspolitiek.
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Wat de heren van Breda, Bergen op Zoom, Wuustwezel en de abt
van Tongerlo voor Essen-Kalmthout betreft moet er op gewezen worden
dat deze heren in staat waren belangrijke inkomsten uit hun woeste
gronden te krijgen dankzij de commerciële turfwinning. Daarmee
vergeleken kunnen de inkomsten uit voorlijf van gemeyntbrieven wellicht
niet relevant geweest zijn. De hertog had o.a. in de Peel wel grote
veenvoorraden ter beschikking, maar deze lagen toen nog te ver van
de turfverbruikende steden. Later behoorden deze venen tot de
gemeynten van de Peelranddorpen, waar men alleen oog had voor
agrarische behoeften en commerciële turfproduktie zelfs strijdig was
met de gemeynt-reglementen.

Conclusie

De structuur van de gemene gronden in de Kempen is steeds te
eenvoudig afgeschilderd, alsof overal gemeynten tot stand kwamen. Het
beeld dat we hier gevormd hebben gaat uit van een primair gemeen
schappelijk gebruik van de grond, ongeacht eventuele theoretische eigen
domsrechten. Eerst als hertog en heren hun wildernisregaal, dankzij
de uitbouw van hun administratief en gerechtelijk apparaat, kunnen
doen gelden, wordt de grond daadwerkelijk vroonte. Het gebruik ervan
veranderde daar niet door. Afhankelijk van 's heren gemeynt-politiek
werd dit gebruik gelegitimeerd door het opleggen van een jaarbede,
bamisschat, pondegeld of vroentsdagen; danwel werd de koop door heel
het dorp of een groep dorpen van een gemeyntbrief afgedwongen. Aldus
ontstonden de gemeynten. Waar de gemene gronden vroonte bleven,
treffen we hele kleine gemeynten of "aarden" aan, met een typische
maat tussen de 25 en 100 ha en een onzekere ontstaansbasis. Als de
heren er later behoefte aan voelen om ze op te heffen, blijkt dat deze
aarden geen verweer hebben: een gemeyntbrief komt nooit tevoorschijn!
In onderstaand schema zijn de voornaamste verschillen tussen gemeynt,
vroonte, aard en heiveld aangeduid.

Met name de hertogelijke politiek was in de jaren 1296-1300; 1308
1312 en 1326-1331 om financiële en militaire redenen sterk gericht op
het verkopen van deze gemeyntbrieven. Hierdoor vinden we juist in
de hertogsdorpen, dat is de Meierij van Den Bosch en het oosten van
de Noorderkempen, een groot aantal gemeynten. Van de weeromstuit
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Schema rechten op gemene gronden in de Kempen

onderwerp gemeynt vroonte aard heiveld

eigendom voor 1800 heer heer heer heer
cijns uit gemene grond heer heer heer nvt
cijns verkochte grond heer heer heer heer

eigendom na 1800 dorp domein boeren boer
recht tot verkopen -/dorp heer boeren boer
inning voorlijf verkoop dorp heer boeren boer
recht bomen planten dorp heer ? boer

gebruiksrecht dorp dorp boeren boer
eikels rapen dorp dorp boeren boer

NB: boeren = rechthebbenden op de aard; dorp = alle inwoners.

deden de ingesloten heren mee aan deze politiek, zij het in een eigen
tempo. In het westen van Noord-Brabant en de Noorderkempen lag
een groot blok niet-hertogsdorpen. Daar was het beleid van de heren
nooit gericht op het afdwingen van gemeyntbrieven, zodat de gemene
gronden er meestal vroonte bleven. Het ontstaan van de gemeynten
werd dus zeker niet primair ingegeven door demografische druk of
wijzigingen in de agrarische produktiewijze. Hooguit hebben dergelijke
invloeden een latente behoefte gekweekt waar de hertog en sommige
heren met hun gemeyntpolitiek op konden inspelen.

Zowel gemeynt als vroonte werden voortdurend verkleind. De eerste
door verkoop ten bate van het dorp, de tweede door verkoop ten bate
van de domeinen van hertog of heer en door aanplant van bossen. Als
antwoord hierop zien we de vorming van de heivelden: een boer nam
een deel van de gemene gronden in als eigen cijnsgoed, omheinde het
maar ontgon het niet: zo was hij baas op eigen hei! Dit verschijnsel
bestond al rond 1400 en nam later een hoge vlucht. De aarden werden
vanaf de 16e eeuw al opgeheven, deels op initiatief van de geburen,
deels op initiatief van de heer. De Gemene Beemden die we langs de
rivier De Mark aantroffen herinneren wellicht aan het vrijgeweiderecht
dat minstens op één plaats nog tot in de 18e eeuw bleef voortleven.
Al deze ontwikkelingen duiden er op dat de agrarische productiewijze
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in de Kempen in voortdurende ontwikkeling geweest moet zijn, daar
er een continue verschuiving in de verhouding tussen gemene grond
en private grond blijkt te zijn opgetreden.

Het hier geschetste beeld van de gemeenschappelijk gebruikte
gronden tijdens het ancien regime steunt op waarnemingen in een deel
van de Antwerpse Noorderkempen en Noord-Brabant. Dit beeld kan
getoetst en mogelijk verfijnd worden aan de hand van gegevens uit
de rest van de Kempen. Zo zou geverifieerd kunnen worden dat het
uitgeven van gemeynten veel meer een aspect van domeinbeheer was,
dan een antwoord op sociale, demografische of agrarische ontwikke
lingen. Tevens zou nagegaan kunnen worden waarom enkele dorpen
in westelijk Noord-Brabant in 1832 toch een groot deel van de hei
als gemeente-eigendom konden bezitten, een situatie die met het thans
geschetste beeld van de gemene gronden niet verklaard wordt.
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