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Inleiding

In de bijdrage van de heer Van Ham zijn de documenten betref
fende de verdeling van het Land van Breda nauwgezet besproken. Bij
een verdeling van een land denken we direct aan het daadwerkelijk
trekken van een grenslijn door het landschap. Zover is het in 1290
ook gekomen. Toen werd aangegeven wat tot de wildert van de heer
van Bergen op Zoom zou behoren. Wat ons daarbij enigszins hindert
is, dat de beschrijving van die grens zo vaag is.

Die vaagheid komt deels voort uit de bewoordingen van het do
cument en deels uit onze beperkte kennis van het landschap waarin en
de omstandigheden waaronder die grens toen geconstrueerd werd. In
deze bijdrage wil ik proberen wat achtergrondinformatie te verschaf
fen, waardoor iets van die vaagheid kan worden weggenomen. Aller
eerst wordt het karakter van de "Wildert" belicht. Daarop volgt een
schets van de ontginningsgeschiedenis van het gebied tussen Antwer
pen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad, waarvan ook ons
probleemgebied deel uitmaakt (kaart 1). Tenslotte volgt dan een situ
ering en interpretatie van de grens uit 1290 in het landschap en de
ontwikkelingen van die tijd.

In zekere zin is dit artikel een schets van gegevens en gedachten
die ik in thans lopend onderzoek tracht te toetsen. Op enkele punten
zal aan voorlopige resultaten van dat onderzoek gerefereerd worden,
zonder dat hier de argumentatie om reden van ruimtebeslag en het ge
vaar van "afdwalen" expliciet gemaakt kan worden.

HET KARAKTER VAN DE WILDERT: Geologie

Vooraleer we ons tot de wildert beperken, is het nuttig eerst ken
nis te nemen van de geologische opbouw van het gebied. Van belang
is een algemene helling van de geologische lagen van hoog in het
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zuiden naar laag in het noorden. Die bodemlagen zijn in het noorden
dikker dan in het zuiden. In de loop van de tijd is de steilte van de hel
ling dus afgenomen. Op de lijn Turnhout - Oost- en Westmalle 
Putte ligt het terrein op een hoogte van ongeveer 30 m + NAP. Ten
zuiden van die lijn zijn de bovenste bodemlagen weggeruimd. Daar
vinden we het brede dal van de Nethe en zijrivieren. Ook ten westen
van de lijn Zandvliet - Steenbergen zijn de oude lagen opgeruimd:
daar vinden we nu het lage en vlakke Zeeuwse landschap. Deze over
gang is een echte steilrand, met hoogteverschillen die over korte af-
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stand tien meter of meer kunnen bedragen. Op de lijn Turnhout 
Putte tekenen zich echter slechts een waterscheiding en een "micro
cuesta" af. I

Het bovenste scheve lagenpakket is betrekkelijk oud. Het werd
gevormd door enkele grote rivieren die in een waddengebied uit
mondden. Zo werden afwisselend kleipakketten en zandbanen afge
zet. De geologen noemen dit de formatie van TegeleniKedichem. Van
Turnhout naar Den Hout en Made ligt op deze oude lagen een iets
minder oude strook met grove rivierafzettingen: de Gordel van
Sterksel. Deze strook vormt tevens een waterafscheiding.

In latere tijd konden met name de zandbanen en zandplekken ge
makkelijk verwaaien ofverspoelen, waardoor laagten ontstonden. De
kleipakketten boden aan de erosie weerstand. Ze vormen onder ande
re de kliffen aan de steilrand. Het opgeruimde zand werd deels door
het water noordwaarts meegevoerd en deels door de wind op de klei
platen neergelegd. Hierdoor kreeg het gebied een minder vlak uiter
lijk. Er ontstonden beekdalen, droge dalen en gaten; maar ook vlakten
en zandheuvels. Van de Essenduinen door de Rucphense Bossen naar
Bosbad Hoeven en omgeving ligt er zelfs een uitgestrekt opgestoven
duinengebied. De langgerekte laagte ten oosten van de Roosendaalse
Beek was hiervan mogelijk de zandleverancier. Dit duinengebied
vormt eveneens een waterscheiding.

Tegen het einde van de laatste Ijstijd werd bovendien een massa
zand vanuit "Zeeland" over de steilrand heen op het hoge plateau ge
blazen. Daardoor ontstond een langgerekt duinengebied op de
westrand van het plateau. De oostgrens ervan wordt gevormd door
een reeks paraboolduinen. Het duinengebied is het breedst ten oosten
van de Honte, wat doet vermoeden dat dat gebied een belangrijke
zandleverancîer was. 2 De aldus gevormde "Hoge Rand" vormt de
derde zuid-noord gerichte waterscheiding in het hier besproken ge
bied.

In dezelfde tijd werd over heel het gebied door de wind een man
tel van dekzand afgezet die varieerde van lemig tot grof. In dit dek
zand werden vlakke ruggen gevormd, die soms oudere dalen afdam
den. Hierdoor ontstond een ingewikkeld afwateringspatroon. De
oude erosiedalen liepen van zuid naar noord. Ze werden nu scheefge
kruisd door de jonge dalen die tussen de dekzandruggen gevormd
werden. Veel beeklopen zijn daarom opgebouwd uit noord-zuid
en/ofzuidwest-noordoost gerichte gedeelten. Tevens ontstonden in
gesloten laagten en afvoerloze dalen. Op deze plaatsen begon zich na
de laatste Ijstijd al snel veen te ontwikkelen. In de bronstijd nam dit
veen zo'n uitbreiding, dat grote gebieden er door bedekt raakten. 3

In het noorden, waar het hele lagenpakket onder NAP daalt, en
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in het westen, waar diepe erosie had plaatsgevonden, werd in deze pe
riode ook veen gevormd. Dit veen was de uitloper van het grote Hol
land-veen dat zowat heel laag-Nederland bedekte. Dit veen had een
in hoofdzaak vlakke ligging. Het reikte uiteindelijk meestal tot een
niveau van 1 a 2 m + NAP. Waar de omstandigheden gunstig waren,
kroop het veen veel hoger tegen de helling op, tot 6 m + NAP toe. 4

Om wat greep te krijgen op dit ingewikkelde landschap, heb ik
"landschapstypen" ontworpen (kaart 2). De omwateringstoestand
van het terrein werd als hoofdingang voor de indeling van het land
schap genomen. Daar de lage gronden in de Late Middeleeuwen sterk
onder getijdeinvloed stonden en daardoor een andere ontwikkeling
doormaakten, is de eerste verdeling die in hoog en laag. Het niveau
van 1 tot 2 m + NAP is als begrenzing aangehouden. Aansluitend bij
het spraakgebruik in het studiegebied, zal het lage gebied kortweg
"Het Lage" genoemd worden en het hoge "Het Hoge".

Het Hoge is verdeeld naar waterscheidingszones en afwaterings
gebieden. Binnen de waterscheidingszones is de Hoge Rand van Ber
gen op Zoom apart genomen, omdat deze een zeer typisch eigen ka
rakter heeft dank zij het uitgestrekte duinengebied en de steilrand in
het westen. De afwateringsgebieden zijn ingedeeld naar de dichtheid
van het bekenpatroon: veel beken, slechts één enkele dominerende
beek of amper beken. Alleen de waterlopen die op de kaarten van
rond 1800 een natuurlijk ogende loop hadden en die door beekafzet
tingen geflankeerd worden, werden hierin meegeteld. De bekenrijke
gebieden zijn verdeeld naar hun geologische ondergrond: wel ofniet
Tegelen/Kedichem formatie. Het beken-arme gebied was in de Mid
deleeuwen nog grotendeels met veen bedekt.

Het Lage werd verdeeld naar de ligging ten opzichte van de
pleistocene zandondergrond. De strook waar deze thans domineert
kan getypeerd worden als de rand van het (huidige) zandgebied tegen
het Hollandveen. Waar het pleistoceen zeer ondiep aanwezig is en her
en der met koppen nog dagzoomde, is een typering als rand van het
Hollandveen tegen het (huidige) zandgebied meer op zijn plaats. Ver
der naar het noordwesten zitten de pleistocene afzettingen dieper en
komen we in het echte Hollandveengebied. De gronden van het Lage
zijn voor een belangrijk deel met Laat-middeleeuwse klei- en zandaf
zettingen bedekt.

HET KARAKTER VAN DE WILDERT: moer, wildert en vroonte

Moer, wildert en vroonte zijn drie begrippen die heel in het alge
meen het niet intensiefin cultuur gebrachte gebied typeerden. Wildert
was het meest algemene woord. Dit begrip omvatte alle woeste gron-
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8. Kaart 2: landschapstypen (col!. K. Leenders)

(benadering van de
toestand ± 1000 AD)

1 De Hoge Rand
2 Ov. waterscheidingen
3 Veel beekjes, nier

op Tegelen
4 Veel beekjes,

op Tegelen
5 Dominerende beek
6 Weinig beken
7 Rand van zand tegen

Hollandveen
8 Rand van Holland

veen tegen zand
9 Vol Hollandveen
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den en ook de venen die daar lagen. Deze venen werden in deze streek
steeds met "moer" of "venne" aangeduid. Over het algemeen hadden
de boeren in de moeren geen gebruiksrechten: die rechten bleven tot
het zandige deel van de wildert beperkt. Dat deel werd de "vroonte"
genoemd.

Met "vroonte" werd in het algemeen in het studiegebied de niet
door particulieren of instellingen ingenomen zandgrond bedoeld.
Deze behoorde toe aan de hertog of graaf, al trad vaak een lagere heer
in diens plaats. Het woord betekende zoveel als ,,'s-heren grond".
Niettemin zijn passages als ,,'s-heren vroonte" ontelbaar. De vroonte
omvatte niet alleen het open veld buiten de agrarisch intensief ge
bruikte gronden, maar ook de bossen, straten, pleinen en waterplas
sen, maar uitgezonderd de jachtbossen en plantages van de heer. Het
woord vroonte kwam in deze streek het eerst voor in 1311.5

Op de vroonte mochten de dorpelingen hun vee laten grazen,
plaggen steken, zand halen en mest verzamelen. Het steken ofbagge
ren van turfwerd in de regel door de heer verboden. De vroonte was
dus in gebruik als "gemene grond" en het dorp als geheel betaalde de
heer daarvoor jaarlijks een zeker bedrag: jaarbede, bamisbede of
vroontegeld. De heer behield echter het volle recht om delen aan de
vroonte te onttrekken, wat de dorpen soms bracht tot het vragen om
verlaging van het vroontegeld. Slechts bij de steden Breda en Geer
truidenberg en in de hertogsdorpen deden de heren afstand van al hun
rechten ten behoeve van de steden en dorpen. Hierdoor ontstonden
"gemeynten" van het Oostnoordbrabantse type. In de landen van
Breda en Bergen op Zoom, als ook te Merksem, werden sporadisch
kleine gebieden uit de vroonte tot een "gebuurheike" gemaakt waar
de omwonenden gebruik van konden maken. Maar als de heer er later
aanspraak op maakte, stonden de geburen veelal toch erg zwak. In de
ene plaats meer dan in de andere namen particulieren percelen uit de
vroonte in erfpacht van de heer, om die grond voor zich zelf als heide
te behouden. In een aantal gemeenten werd de vroonte rond 1800 ge
meente-eigendom.6

De meest gebruikte aanduiding voor zowel een veengebied als
voor de veenmaterie zelf was in heel deze streek "moer". We vinden
dit woord voor het eerst in het onderzoeksgebied vermeld in 1155 in
"terram super Muer", waarmee waarschijnlijk het veengebied tussen
Lillo en Oorderen bedoeld werd. 7 In Latijnse teksten gebruikte men
de term "morum". Dit blijkt eerst duidelijk in 1257 "in moro de Lil
10".8 In eerdere Latijnse akten gebruikte men het woord moer, alsof
daarvoor nog geen Latijns equivalent gevonden was. 9

Het woord "venne" kwam in het Brabantse in de Middeleeuwen
voor in de betekenis van veen- of moergebied. Vooral in namen van
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venen is dit element opgenomen. Doorlechtervenne, Rucvenne, Bag
venne, het zijn alle streken van honderden hectaren groot, zodat we
bij dit middelnederlandse "venne" niet met een eenvoudig heide- of
bosven te maken hebben. Het enigmatische "venne usque Strine" uit
de oorkonde die de basis lijkt voor het Land van Breda, 10 kan ditzelf
de "venne" zijn, evenals het "venne" ten noorden van Dongen dat la
ter 's-Gravenmoer zou gaan heten. ll

Vennen horen bij het Kempische landschap. Maar in de Middel
eeuwen horen we er niet van! Wel was er sprake van meren, die haast
alle verdwenen zijn. "Meer" was de algemene benaming van water
vlakten in een veengebied, zowel in het Hoge als in het Lage. 12 Vroe
ge vermeldingen komen voor rond Hoeven: Middelmeer, Overste
Meer, Heulmeer. 13 In de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
sprak men veeleer van "blikken", terwijl toen ook het moderne
woord"ven" in gebruik kwam. Zo sprak men in 1618 van "het over
groot ven ofte blick genaempt den Ouden Soeck" .14 Ook andere
"blikken" blijken vennen geweest te zijn. lS In het studiegebied zijn
haast alle vennen bewust droog gelegd of door de algehel~ verlaging
van de grondwaterstand ernstig verdroogd.

Het woord wildert duidde in ieder geval op onontgonnen grond.
In 1154 werd het te Zandvliet als volgt omschreven: "omnes terras
campestras seu incultas que Wildert vocantur, aggeratas vel aquosas",
ofwel: alle vlakke en woeste gronden, bedijkt of waterrijk, die "wil
dert" genoemd worden. 16 Kennelijk konden dus ook lage, regelmatig
overstroomde gronden "wildert', heten. Goossenaerts suggereert dat
wildert speciaal met ruigte begroeide grond betrof: we zullen zien dat
hij gelijk heeft.

Als Latijns equivalent kwam "wastina" voor, dat kennelijk als
vertaling ook wel "woestijne" opleverde. Het werd vaak gebruikt in
samenhang met moer, meestal bij wijze van tegenstelling. De Sint
Pietersabdij van Gent kocht in 1267 een groot gebied tussen Etten en
Zevenbergen, dat gekwalificeerd werd als "mori et wastine cum tota
li fundo": moer en wildert met geheel de vaste ondergrond. 17 Maar in
dezelfde oorkonde staat ook: "mori seu wastine", wat eerder op twee
synoniemen duidt. In ieder geval was het de bedoeling er turf te gaan
produceren. In 1634 werd het afgeveende gebied ten noordwesten
van Zundert en Rijsbergen beschreven als "de oude gedolven moeren
die men van alle oude tijden gehouden heeft ende al noch houdende is
voor woestijnen". 18

Meestal zijn de teksten duidelijker, zoals bijvoorbeeld in de uit
gifte van Rucphen, 1357. Daar werd zowel van de wildert als van de
moer de oppervlakte vermeld, zodat beide delen elkaar duidelijk uit
sloten. 19 Wildert duidde hier de veenvrije grond aan. Anderzijds
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blijkt het woord wildert wel degelijk ook op veengrond te kunnen
slaan. Dit was het geval te Dongen in 1517 en later. Een aantal kaarten
en landmetersbeschrijvingen laten er geen twijfel over bestaan dat de
zuidoosthoek van Dongen, die nu nog "de Wildert" heet, destijds
ook zo heette en wel degelijk een exploiteerbare veenbedekking had.
De moeren werden er als "in waerden d'een duer d'andre zeere goed
ende diep" getaxeerd.20

De conclusie is dat het woord "wildert" woeste grond in het al
gemeen aanduidt en - mits in tegenstelling tot veen gebruikt - spe
ciaal zandgrond.

De vroonte werd vooral als gemeenschappelijk weidegebied ge
bruikt. De vroegste vermeldingen van weiden (Latijn: pascua) in deze
streek spraken steeds van gemeenschappelijke weidegronden en zul
len dus op het gebruik van de woeste gronden slaan. Dit is gedocu
menteerd voor Geertruidenberg,21 Schoten en Merksem22 en Al
phen.23 Eerst later kwamen de weiden binnen het cultuurland in ge
bruik en tegen 1500 waren die kennelijk reeds gemeengoed
geworden.

In de vroege oorkonden, die alle in het Latijn gesteld zijn, werden
in het onderzoeksgebied twee bostypen genoemd: silva en nemus. In
de middelnederlandse teksten bleef slechts het woord "bos" over.
Volgens de woordenboeken is een nemus dichter, donkerder, ge
heimzinniger dan een silva. Tussen Oosterhout en Geertruidenberg
lag zo'n nemus.24 Een eeuw later werd dat gebied "de broec" ge
noemd. We zouden in dat geval nemus met "broekbos" kunnen ver
talen: een bos dat op een moerassige plaats groeit, wellicht met een
veenondergrond. 25 In Westmalle droeg in 1240 een nemus de naam
"Berckenbosch" wat ons weinig verder helpt: berken groeien op
zandgrond en in moerassen. 26 Het bos van Essendonk werd in 1186
te zamen met een palude ofbroek genoemd. In later tijd groeide op de
donk het bos; het broek moet dan in het beekdal gelegen hebben. In
een nemus kon ook vee geweid worden, zoals in 1248 te Schoten ver
meld werd.27 Echt ondoordringbaar kan dat bos toen niet meer ge
weest zijn. We weten echter niet in welke mate de natuurlijke toestand
reeds aangetast was door menselijke ingrepen.

Te Westmalle werden twee "silvae" vermeld: het bos Hoodonk
en het bos Wiltvank. Dit laatste was kennelijk een hertogelijk jacht
bos.28 Een derde Westmals bos licht ons nader in: "sylva quod dicitur
Altum Nemus".29 Was het ooit veel dichtere bos reeds gedeeltelijk
open gebroken? Daar ziet het wel naar uit, omdat in dit document be
richt wordt dat uit het bos hout verkocht werd en dat de ondergrond
uitgegeven werd aan ontginners.3o

Het "silva de Cambe" tussen Ginneken en Chaam, vermoedelijk
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bij het landgoed Valkenburg, werd al in 1236 genoemd.3l Dit bos lag
nabij de plaats waar vele beekjes samenvloeien. Ook het Liesbos ten
westen van Breda werd als "silva" aangemerkt. 32 Dit bos heeft een
loessachtige bodem die ook nu nog vrij vochtig is. In het bos van Rijs
bergen mocht men weiden. Het weiderecht werd door de heer van
Breda in erfpacht uitgegeven, de houtwas van het bos echter niet en
de erfpachter mocht het hout omhouwen noch beschadigen.33

In dit toch vrij vlakke land is een geringe terreinverheffing al snel
een berg. Met name stuifduinen, die enkele meters hoog konden zijn,
kregen dit predicaat. Een enkele keer werd een moer vermeld met een
berg daarin. In ieder geval zijn bergen in de regel zandhopen.

Donken hebben in het verleden soms interpretatieproblemen ge
geven.34 Voorafgaand aan de ontginning waren het plaatsen waar de
pleistocene ondergrond door het veendek heen stak en daar soms een
kleine heuvel vormde. Twee complicaties vertroebelen het beeld.
Enerzijds waren donken kennelijk zo opvallend in het landschap (er
groeiden bijvoorbeeld bomen op en ze overstroomden niet), dat de
hele omgeving er naar genoemd werd. De naam voor een terreinver
heffing werd zo tevens de naam van een laag en nat gebied. Een ande
re complicatie die donken minder begrijpelijk maakt, is het verdwij
nen van het moerassig gebied dat bij de donk hoorde.

Ook de heide lijkt een onafscheidelijk onderdeel van het Kempi
sche landschap te zijn. Toch vernemen we in de Middeleeuwen maar
sporadisch van heide en dan nog meestal in de vorm van percelen in
genomen heide.35 Volgens Diemont is de grote eentonige heide het
eindstadium, waarin de veel meer gevarieerde wildert in de achttien
de-negentiende eeuw kwam te verkeren ten gevolge van overbegra
zing.36 Bovendien ontstond ter plaatse van afgegraven veengebieden
meestal een kaal en nat heidegebiedY In de Middeleeuwen was "wil
dert" derhalve een veel betere aanduiding voor de woeste gronden in
het algemeen, dan het latere "heide".

ONTGINNINGSGESCHIEDENIS: de vroege Middeleeuwen

De deling van het Land van Breda in 1287 viel in het midden van
een belangrijke ontwikkelingsperiode voor deze streek. Die periode
kunnen we afbakenen met de jaartallen 1245 en 1335. Als we het wat
ruimer zien, is dit een late episode van een grote ontwikkeling, welke
- zeker aanvankelijk - uitstraalde vanuit Antwerpen (kaart 3).

Van Loon heeft in 1982, op grond van naamkundig onderzoek,
betoogd dat het merendeel van de gronden van de villa (nu: bin
nenstad) Antwerpen reeds vanaf zeer vroege tijden in agrarisch ge-
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9. Kaart 3: situatie ca. 1000 (coll. K. Leenders)

bruik was.38 In een wat ruimere kring om Antwerpen liggen plaats
namen waarin de naamselementen -heem, -zele, -inga(hoven, rode)
voorkomen. Dit zijn volgens Van Loon latere namen, al horen ze tot
een type waarvan doorgaans wordt verondersteld dat het nederzet
tingen markeert, die in de merovingische of karolingische tijd ge
vormd zijn. Merksem en het aldaar gelegen Gheerbodighem behoren
qua naam tot deze groep. Afgedwaalde namen van dit type zijn nog te
vinden in Alphen en Mertersem (Princenhage),39 en misschien in On
derzeel in het zuiden van Kalmthout, Cochum te Gilze en Bekhoven
te Brecht. Op grond van historische documenten kunnen we aan de
verzameling van vóór het jaar 1000 bekende oorden nog Schoten,40
Gilze41 en mogelijk Baarle toevoegen. Na het jaar 1000 is de eerstvol
gende oudste vermelding eerst uit 1095: ons arbitraire eindjaar
,,1000" mag dus ook voor de hele elfde eeuw staan! Archeologisch
hebben deze streken voor de periode tot 1000 niet veel extra's te bie
den: Gilze, Alphen, Brecht leverden vondsten op, evenals het Mark
dal ten zuiden van Breda (kaart 4) en de omgeving van Turnhout en
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10. Kaart 4: Thorns bezit in het Markdal (coll. K. Leenders)

Beerse. Opvallend is evenwel de concentratie vondsten op de Hoge
Rand bij Bergen op Zoom, een streek die qua namen en documenten
geen aanwijzingen voor bewoning in deze periode opleverde. De
aanwezigheid van de Schelde en de steilrand moet hier een reeks aan
trekkelijke vestigingsplaatsen opgeleverd hebben.

De conclusie moet zijn dat tot in de elfde eeuw deze streek nog
merendeels wildert was, met een intensieve kleine bewoningszone in
de directe omgeving van Antwerpen en enkele pioniers verspreid in
het veld. Daar komt nog bij dat er staatkundig hoegenaamd niets ge
regeld was. Zelfs ofer wel een "pagus Renensis" of "Rijen" bestond,
is maar zeer de vraag. De wildert was nog puur wildert, nog geen 's
heren wildert. Eigenlijk is dit de startsituatie voor onze beschou
wmgen.
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ONTGINNINGSGESCHIEDENIS:
De twaalfde eeuw: expansie vanuit Antwerpen

In de twaalfde eeuw moet vanuit het Antwerpse kerngebied het
achterland ontgonnen zijn in twee voor ons belangrijke richtingen.
De ene richting was, en dit ligt voor de hand, langs de Schelde zee
waarts gericht. De tweede ging landinwaarts, langs de zuidflank van
de waterscheiding en tevens het Nethebekken in (kaart 5).

Tussen de Schelde en de hoge gronden strekte zich een deels met
klei overdekte laagveenvlakte van wisselende breedte uit. Hierin
kwamen enkele hoogveenplekken voor. Ten noorden van Zandvliet
werd de overgang naar het hoge land gevormd door de steilrand, die
hier en daar met markante kapen vooruitsprong in het Lage. Ten
zuiden van Zandvliet werd het Lage begrensd door een lange en brede
vlakke helling. Aan de voet daarvan kwamen enkele zandige opdui
kingen in het veengebied voor. Kapen en opduikingen werden basis
voor bewoning en ontginning in dit gebied. Bedijking werd reeds
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vroeg ondernomen, eerst in de vorm van lokale ringdijken, later, van
afhet midden van de twaalfde eeuw, door het aaneendijken van deze
ringdijken. Door de ontginning kwam deze streek meteen ook effec
tief onder het bereik van de macht van de markgraafvan Antwerpen,
die sedert 1106 tevens graaf van Leuven was en later hertog van Bra
bant werd. 42 Zijn invloedssfeer reikte kennelijk tot in Schakerlo op
Tholen, waar de Striene uit de Schelde aftakte.

In oostelijke richting ging de ontginning langs de weg die vanaf
Antwerpen naar het oosten liep. Ze besloeg natuurlijk een strook ter
zijde van die weg. Langs deze weg vinden we enkele typische her
togsdorpen: Westmalle, waar de hertog een jachtbos bezat en een
lastige meier had zitten, de kleine dorpen Vlimmeren, Beerse en Vos
selaar en vooral Turnhout, waar een tweede hertogelijk zwaartepunt
kwam te liggen. Vanuit Malle ging het noordwaarts, naar Hoogstra
ten en Minderhout. Daar markeerde de Ibbrugge over de Mark ken
nelijk het eind van de wereld. Hoogstraten, Turnhout en ook het iets
verder oostwaarts gelegen Arendonk zouden in 1213 behoren tot de
nieuwe "oppida libera" van de hertog: voorposten van zijn expansie
in de Kempen.

In het noordelijk aangrenzende gebied bevonden zich in deze pe
riode een reeks allodiale grondbezitters. Dat waren lieden die blijk
baar op eigen gezag een stuk grond in bezit genomen en ontgonnen
hadden. Daaruit was dan een kleinere ofgrotere nederzetting met ak
kers en beemden, soms met kerk en kasteel (of wat daar voor door
ging) voortgekomen. Van enkele van dergelijke allodiale grondbezit
ters, met name als ze zich als "heer" gingen gedragen, zijn archivali
sche sporen terug te vinden. Daarnaast kunnen er nog talloze "stille"
allodia van puur agrarische aard geweest zijn, die misschien op den
duur zelfs uitgroeiden tot complete dorpen. Brecht is zo'n geval. Het
gaat hier dus evengoed om een expansie van het bewoonde gebied,
maar kennelijk zonder dat de hertog er controle over kon uit
oefenen.43

De merkwaardige uitstulping van het bisdom Kamerijk bij Ant
werpen valt enerzijds mooi samen met de Antwerpse Polders en an
derzijds met het ontginningsgebied ten oosten van de stad. De bis
domsgrens valt bovendien vrijwel samen met de grens van het gebied
dat moest bijdragen in het onderhoud van de burcht van Antwerpen.
Het aldus omsloten gebied is overigens ruimer dan dat van de pure
hertogsdorpen. Anderzijds werden de nederzettingen langs de Schel
de ten noorden van Zandvliet er niet door omsloten. Niettemin is het
een illustratie van de groeiringen die we vanuit Antwerpen de Kem
pen in kunnen tekenen.

Maar ook ten noorden van deze Antwerpse invloedssfeer vinden
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we sporen van allodia. 44 Daarvan noemen we de goederen van Strien,
Wernhout, Gageldonk, de Tempeliers en van de heer van Breda. Van
deze goederen is duidelijk dat ze bestonden uit een lappedeken van
losse elementjes die soms heel verspreid lagen, niet alleen alom in een
dorp, maar over heel de streek.45 Daar de ontginningen en nederzet
tingen in deze tijd alle nog van beperkte omvang geweest zullen zijn,
kunnen we ons nu de wildert voorstellen als een natuurlandschap dat
zuinig doorspekt was met kleine nederzettinkjes en hier en daar een
kerk ofwatermolen. Tussen groepjes van dergelijke elementjes was er
een zekere band: alle Gageldonk-stukjes hadden dezelfde eigenaar of
heer, alle Tempeliers-gronden hadden een heer, enz. Maar dat alles
lag door elkaar en van aaneengesloten "landen" was, zeker buiten het
gebied van de hertogsdorpen, helemaal geen sprake.

Blijkbaar was er in deze streek ook nog geen 's-heren Wildert:
het was nog een vrije wildert. Wie er een stukje uit ontgon, kon het
zijn eigendom noemen. Het hertogelijk apparaat was nog niet zover
ontwikkeld dat het aan dergelijke activiteit beperkingen kon opleg
gen, zoals de verplichting de grond van de hertog op erfcijns te ne
men. Onder deze omstandigheden konden de beginnende dorpen ook
gemakkelijk de omringende wildert als extensieve graasgronden voor
het vee in gebruik nemen. Zo legden ze de basis voor hun latere rech
ten op de gemene gronden.

Een abrupte overgang tussen een dicht geoccupeerd gebied bij
Antwerpen en een ijl bewoonde streek in het noorden zal er niet ge
weest zijn. Een beeld van de geleidelijke verdunning van de occupatie
krijgen we door de parochiestructuur van rond 1200 te bestuderen.
Er waren toen al betrekkelijk veel en kleine parochies binnen het Ka
merijkse gebied. Daaromheen lag een band met wat grotere paro
chies. Verder in het noorden bestonden nog maar enkele hele grote en
noordwaarts in het niets verdwijnende parochies.

Als we het hele beeld samen nemen, zien we in het achterland van
Antwerpen en langs de Schelde tegen 1200 een groter gebied met
dichte nederzettingen, dan rond het jaar 1000. Ten noorden van dit
gebied lagen er verspreid talloze pioniers-nederzettinkjes, die nog
niet hecht in het hertogdom verankerd waren en weinig bijdroegen in
de hertogelijke inkomsten. Ook een reconstructie van de parochiege
bieden uit de tijd rond het jaar 1200 leverde eenzelfde beeld op.

ONTGINNINGSGESCHIEDENIS:
De dertiende eeuw: confrontatie noord-zuid

Rond 1200 krijgen we met de territoriale expansie van de Bra
bantse hertog en de Hollandse graaf te maken. In dat kader zijn een
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aantal allodiale heren bij de ene of andere zijde gaan aanleunen. Ver
moedelijk gebeurde dat met Gageldonk, zeker met Breda. De positie
van Breda was kennelijk belangrijk genoeg, om aan het nieuwe Bra
bantse leen Breda ook de "venne usque Striene" te verbinden: de ve
nen tot aan het land ofhet water van Striene. In de praktijk lijkt dat de
basis voor de uitbreiding van de macht van de heer van Breda over het
hele hiervoor beschreven ijl met allodia bezaaide gebied te zijn, tot aan
de omstreeks 1200 bevochten grens met het graafschap Holland. Bin
nen zijn nieuw gevormd territoir lagen her en der echter hertogelijke
enclaves: we kunnen die zien als kleine allodia die al eerder tot leen
van de hertog werden. Ze zijn in die zin een restverschijnsel. Andere
allodia moeten later in het Land van Breda geabsorbeerd zijn. Naast
zijn nieuwe leen bezat de heer van Breda nog vanouds het allodiale
Schoten en Merksem, dat hij met de abdij van Villers moest delen.
Van de hertog kreeg hij in 1213 ook Ossendrecht en Schakerlo als
leen: die dorpen hoorden dus niet tot het "Land van Breda", zoals met
Woensdrecht wel het geval was.49 Ze maakten deel uit van de herto
gelijke invloedssfeer langs de Schelde!

Maar als de hertog in dat gebied zijn gezag al niet echt kon tonen,
kon de heer van Breda dat dan wel? In 1213 blijkt dat de heer van Bre
da minstens twee "oppida" rijk is: dat moeten wel Breda en Bergen
op Zoom geweest zijn. Daarmee volgde de heer van Breda dezelfde
strategie als de hertog en de graaf. De hertog stichtte kort daarvoor
onder andere in Hoogstraten, Turnhout en Arendonk "oppida libe
ra". De graaf van Holland gafjuist in dat jaar stadsrechten aan Geer
truidenberg.

De losse stukken van het politieke schaakspel werden dan wel
opgesteld, van vlakvulling was nog amper sprake. Zo is het opmerke
lijk dat het begrip "Land van Breda" eerst in 1232 opdook.46 Nog
opmerkelijker is het dat de heer van Breda pas echt iets met de grond
tussen de ontgonnen plekjes ging doen in 1251. Tot dan toe bemoeide
hij zich vooral met zaken als toezicht op andermans transacties en het
inpikken van enkele oudere goederen ten eigen bate, zoals het bezit
van Nijvel bij Bergen op Zoom, van Echternach te Alphen en dat van
Thorn te Gilze en Ulvenhout. Ook gafhij enkele reeds in cultuur ge
brachte gronden uit handen: een allodium en een hoeve te Alphen aan
Tongerlo47 en een hoeve te Chaam.48 Te Zandvliet nam hij deel aan
bedijkingswerken, wat hem daar enig bezit en heerlijke rechten ople
verde. Het is net of hij nog aan zijn oude status van allodiaal heer
moest ontgroeien om tot territoriaal heer te worden.

Vanaf 1245 kwam er verandering. In die tijd werd ten noorden
van het oude Ekeren, dat op een vooruitspringende landtong in de
Antwerpse Polders stak, de ontginning van de grote hellingvlakte
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aangevat. Daardoor ontstonden er twee groepen van ieder drie vak
ken met strookvormige percelen. In iedere groep vinden we dezelfde
heren terug: G. v. Attenhoven, de heer van Mechelen en de Hertog.
De heer van Breda nam in beide laatste delen in de ontginning deel: hij
blijkt er weldra enkele tienden te hebben. Een groot vak rondom het
oude Ekeren bleef buiten deze verdeling, vermoedelijk omdat het te
gen 1245 reeds ontgonnen was. Ten noorden van deze activiteit bij
Ekeren werd het blok van Stabroek onder leiding van Hugo Nose
vanuit Lillo ontgonnen. so Dit maakte dat de oostgrens van de polder
dorpen hier plots de helling opschiet. De bisdomsgrens volgde ge
trouw deze ontwikkeling.

Van Attenhoven is, net als N ose, een grootschalig denkende ont
ginner van de oude stempel: ontgin maar een stuk grond en beschouw
die grond daarom als je eigendom. Maar kennelijk kon dat niet meer:
Nose stootte zijn neus bij de hertog, Van Attenhoven bij de Paus en
later bij de heer van Breda. Deze ondernemers raakten geheel ofdeels
hun onderneming kwijt wegens het zomaar ontginnen van grond en
het stichten van een parochie. Blijkbaar begon het wildernisregaal nu
eindelijk effectief te worden!

In 1251 gaf de heer van Breda zijn landmeters opdracht om
voortaan de woeste gronden uit te geven aan wie er wat van wou ont
ginnen, om die gronden dan in te meten en in het cijnsboek te noteren,
opdat men jaarlijks een cijns zou betalen. Nu wordt het wildernisre
gaal zelfs nog efficiënt ook! Alhoewel eerst in 1284 blijkt dat de her
tog een gelijkwaardige opdracht aan zijn rentmeester gaf, lijkt het on
waarschijnlijk dat de hertog wat de aanpak van de wildert als poten
tiële inkomstenbron betreft, meer dan dertig jaar achterliep op zijn
vazal in Breda. s1 We mogen aannemen dat ook de hertog tegen 1250
op dit spoor gezet is. Het inzetten van deze politiek kan samenhangen
met het vrij verklaren van sommige onderdanen van de hertog in
1245 en van de heer van Breda in 1246, al is het maar dat beide maat
regelen de periode van grote expansie in het noorden inluidden. s2 In
die periode valt ook de deling van het Land van Breda.

De inning van een vergoeding voor het gebruik van de vroonte
was een uiting van het effectief uitoefenen van het wildernisregaal.
Uit het feit dat deze vergoeding in het Land van Bergen op Zoom
"bamisbede" en in het Land van Breda "jaarbede" genoemd werd,
zou afgeleid kunnen worden dat deze heffing eerst na de scheiding
van de wildert, 1290, ingevoerd werd. Kennelijk bestond de heffing
al in 1300 te Roosendaal. Anderzijds was de betaaldag wel gelijk: op
Sint-Baafsdag. Dat kan weer wel duiden op een gemeenschappelijk
ontstaan, dat dan voor 1290 zou liggen. De keuze van Sint Baaf als
patroonheilige/cijnsdag lijkt te wijzen op een Vlaamse invloed, welke
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dan toch met ouder dan 1263 (eerste verkoop van moeren aan vlamin
gen) kan zijn.

EEN GRENS IN DE WILDERT: tot waar strekt de wildert van Breda?

Zodra de heer van Breda en de hertog beiden actiefgaan optreden
ten opzichte van hun wildert, wordt het voor ons mogelijk om te pei
len tot waar beider wildermsregaal in de praktijk strekte en aldus de
omvang van de hertogelijke en de Bredase wildert vast te stellen.

De heer van Breda maakt het ons wel het gemakkelijkst: een
groot aantal expliciete uitgiften van woeste gronden laat toe, vast te
stellen dat zijn wildert zich uitstrekte over Schakerlo, Steenbergen,
Halsteren, Bergen op Zoom, Huijbergen, Wouw, Potmere, Roosen
daal, Gastel, Oudenbosch, Hoeven, Zundert, Loenhout, Etten, Zon
zeel, Princenhage, Breda, Oosterhout, Alphen. Zelfs zien we de aan
stelling van een opzichter van de wildert te Wouw, Hulsdonk en
Nispen. 53 Het grootste deel van het Land van Breda vinden we terug,
met uitzondering van Rijsbergen, Ginneken, Gilze, Chaam en Baarle,
maar met inbegrip van Loenhout. Van een lange uitloper van het
Land van Breda naar Ekeren blijkt helemaal mets.

Het is evenwel onduidelijk ofde rechten van de heer van Breda te
Loenhout "vanouds" bestonden, ofdat hij deze uit een eerder conflict
met zijn concurrent-ontginner te Ekeren, Van Attenhoven, heeft
overgehouden. In de oorkonde van 1277 keurde de heer van Breda te
Loenhout een overdracht van bos goed, maar het is geen uitgifte van
bos door de heer van Breda. Derhalve mogen we dit document met
als bewijs van bezit van wildert beschouwen. 54

De hertog maakt het ons een stuk moeilijker: uitgiften van wil
dert zijn er in deze periode van zijn hand met. Wel zien we andere acti
viteit: rond Merksplas, waar de hertog al in 1210 de wildert aan de
St.-Michielsabdij had afgestaan, liet hij de dorpsgrens afpalen door
zijn schout van Antwerpen. In 1284 gaf de hertog de abdij van
St.-Michiels in dat dorp de lage rechtsmacht.ss In de Antwerpse Pol
ders bemoeide de hertog zich met de gevolgen van de overstromingen
en verkocht zijn rentmeester wat moer. Maar dat alles brengt ons
geen verrassingen. Ofhet moet zijn dat berichten over het "midden
gebied" uitblijven. Noch de heer van Breda, noch de hertog zien we
daar actief bezig. Wel duikt er in 1275 een heer van Wuustwezel op,
van wie met duidelijk is of hij dan iemands leenman is. s6 Van den
Houte verkocht zijn rechten te Minderhout aan St.-Michiels, met
welke abdij de heer van Meer min of meer constant in conflict was.
De heer van Hoogstraten zat er nog steeds en Brecht had reeds zijn
twee allodiale half-heren.
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De ontwikkeling in dejaren 1250 - 1287, het jaar van de deling
van het Land van Breda, kunnen we daarom opvatten als een omsin
geling van het gebied waar de lokale heren nog min of meer de baas
waren. In het zuiden had de hertog een stevige basis in zijn rij hertogs
dorpen, al kreeg hij te Westmalle steeds meer problemen met zijn
meier. In het noorden ging de heer van Breda een min of meer effec
tieve macht over de woeste gronden uitoefenen. Maar de onderlinge
grens tussen beide heren bleef, wegens het machtsvacuüm in het mid
den, nogal onbepaald.

EEN GRENS IN DE WILDERT: De grens van 1290

De verdeling van de wildert uit 1290 was betrekkelijk ingewik
keld. Voor een deel moet ze bovendien tussen de regels van de oor
konde gelezen worden.57 In de eerste plaats gaat het om een verdeling
van de wildert en niet over de verdeling van cultuurgronden. Het gaat
om de wildert die voordien van de heer van Breda geweest was, en
niet om wildert die van andere heren was. We zagen zo net al, dat we
juist over dat aspect volslagen in het duister tasten. De wildert was
bovendien "vers". Dat wil niet zeggen dat de uiterste termijn van
consumptie nog niet verstreken was, maar dat het ging om grond met
zoet bodemwater. Dit in tegenstelling tot gronden met zout bodem
water, zoals die in het Lage aangetroffen werden. Of met andere
woorden: we zitten op het Hoge!

Dan vermeldt de oorkonde van 1290 een doorlopende lijn, een
grote haak door het Brabantse land: van Halsteren naar Hoeven, dan
via de westkant van Sprundel naar de zuidpunt van de latere gemeente
Kalmthout ofde noordoostpunt van Ekeren. Vandaar liep de lijn naar
de Schelde, vermoedelijk langs kerken van Kapellen, Hoevenen en
Oorderen. In het gebied binnen die lijn zou de oude wildert van Breda
aan Bergen op Zoom komen, maar de mogelijkheid werd open ge
houden dat anderen daar wildert bezaten. Binnen deze lijn was er
evenwel een tweetal uitzonderingen:

1) Roosendaal bleifBredaas. Dat staat nergens in de tekst en dat kan
kloppen: die behandelt niet de cultuurgronden, maar de wildert.
Wouw-Roosendaal was reeds een min of meer aaneengesloten cul
tuurland en kennelijk was het bij een eerdere gelegenheid reeds eerlijk
in tweeën verdeeld: de westhelft voor Bergen op Zoom en de oost
helft voor Breda. Uit het verdrag over het gebruik van de windmo
lens van Wouw, blijkt dat deze verdeling in 1289 reeds geschied was
en in 1290 niet meer aan de orde kwam. 58

2) De tweede uitzondering werd daarentegen expliciet omschre
ven. Het gaat om het kort voor 1287 in exploitatie genomen grote
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12. Kaart 6: de moeren ten oosten van Roosendaal (colI. K. Leenders)

D Concessie- en blokgrens ~ Overslagplaats

veengebied ten oosten van Roosendaal. Daar was een grote investe
ring vanuit Vlaanderen gedaan in de aanschaf van moeren en de uit
bouw van een grote infrastructuur met vaarten en twee havens. Deze
duidelijke, actuele bron van inkomsten uit woeste gronden werd na
drukkelijk halfom halftussen beide heren verdeeld: met de kaart er bij
kunje het precies volgen! De tekst luidt:

"uutghenomen den moer, die leghet boven Calfsdonc, van Dor
lecht tote den weghe, die ghaet te Sprundelewaert; daerof, van
desen moer, so eist die helft, dat es te verstane die Nortzide, die es
mijns heer Gheraerds van Berghen ende die ander helft van desen
moere Zuutwaerd, die es des heren van Breda" .57

Maar wat lag er buiten de lijn? We moeten dan vier sectoren on
derscheiden.

57

Jaarboek De Oranjeboom 42 (1989)



1) In het noorden lag de zoute wildert: een gebied dat in dejongste
decennia geleidelijkaan meer onder zee-invloed gekomen was en
waar het bodemwater verzilt was. In 1287 of 1288 had een overstro
ming vanuit zee het gebied enige tijd blank gezet. Het zal de heren niet
duidelijk geweest zijn wat er van dat gebied moest worden. Voor
agrarische activiteit werd het gevaarlijk, maar voor de zoutwinning
werd het steeds interessanter. De verdelingsoorkonde verdeelde de
verse wildert, niet de zoute. Ofanders gelezen: de zoute wildert bleef
onverdeeld. En dat is precies wat er later gebeurd blijkt te zijn. Pas na
dat de overstromingsperiode en de daaropvolgende slik- en gorsfase
van de landschapsvorming achter de rug waren en bedijking tot "ver
se korenlanden" voor de deur stond, kwam het hier tot een verdeling
tussen Breda en Bergen op Zoom. Maar toen was het intussen 1458
geworden!59

2) In het noordoosten liep de grenslijn langs Etten, Sprundel, Rijs
bergen en Zundert evident door 's-heren Wildert van Breda, zoals we
hiervoor zagen. Het betrofhier, net als ten oosten van Roosendaal een
uitgestrekt veengebied. Het verschil was dat het nog niet in exploita
tie genomen was. Het was een ontoegankelijk gebied, waar men
volstond met twee "palen" op twaalf tot veertien kilometer van el
kaar. Dat wil zeggen dat men de grenslijn onmogelijk kon overzien:
te ver en te ontoegankelijk. Bij het zien van de afwijkingen die latere
grenslijnen in dit vak van de ideale lijn vertonen, moeten we dat goed
in gedachten houden. Doen we dat, dan blijkt dat men later nog niet
zo heel slecht is uitgekomen!

3) In het zuidoosten liep deze denkbeeldige lijn tussen Kalmthout
en Wuustwezel door. Kalmthout was een kleine nederzetting die in
handen van de abdij Tongerlo was. Ze lag ten westen van de beek.
Wuustwezel was eenjonge heerlijkheid met twee nederzettingen: een
bij de kapel van Westdoorne en een bij de kerk van Wuustwezel. De
akkergebieden zullen er vooral tussen de oude weg Breda-Antwer
pen en de Weerijs gelegen hebben. Tussen Kalmthout en Wuustwezel
was er dus veel ruimte en deze werd grotendeels ingenomen door ve
nen en stuifduinen. Maar opmerkelijk is dat we in eerdere tijd ter
weerszijden van de grens noch de heer van Breda noch de hertog ac
tiefbezig hebben gezien. Niemandsland dus? Of hadden de feitelijke
weiderechten van Kalmthout en Wuustwezel hier toch al de basis
voor een toekomstige grens gelegd?

4) De zuidkant. Over de zuidkant lijkt de oorkonde van 1290
plots weer heel duidelijk: "Torp ende die wildert, die leghet int eyg
hene van Akeren, die es des heren van Breda". Het eigen van Ekeren
lijkt een allodium te Ekeren, waar kennelijk het dorp in lag. Nu heb
ben we gezien dat de ontginningen van 1245 bij Ekeren zeker geen
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Bredaas allodium waren, al hoorde de heer van Breda bij de ontgin
ners. Dat nieuwe gebied was van Van Attenhoven, de heer van Me
chelen en de hertog. In 1275 heeft de heer van Breda het bezit van Van
Attenhoven te Hoevenen en Eertbrand overgenomen.60 Maar ondui
delijk is ofdat een allodium was. De tiend van dit gebied was in ieder
geval een Luiks leen. Bovendien moeten we ons afvragen of met de
passage "het dorp van Ekeren" ooit Hoevenen of Putte bedoeld
werd. Zo ver ik weet niet. Maar als het allodium niet hier lag, houden
we het ten zuiden van het ontginningsblok van 1245 gelegen "oud
Ekeren" over. Precies een plek waar je een allodium zou verwachten.
We missen alleen enig document van voor 1287, waaruit duidelijk
blijkt dat de heer van Breda daar inderdaad een allodium bezat. Wel
blijkt uit het testament van de heer van Breda uit 1246 dat hij daar
aanzienlijke inkomsten had, waaruit hij meer dan duizend Leuvense
ponden kon vermaken.61 De juiste status van dit bezit blijft onduide
lijk. Van belang is echter dat de ontginning in het noorden van Ekeren
toen amper begonnen was en moeilijk reeds zo renderend kon zijn.
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13. Kaart 7: de grens van de Wildert, 1290 (coll. K. Leenders)
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14. Kaart 8: hertogelijke expansie 1290-1335 (coll. K. Leenders)

Maar de oorkonde van 1290 laat ons weinig keus: het allodium moet
wel in ofbij oud-Ekeren gelegen hebben. De grenslijn "naar de Schel
de" trekken we daarom tussen "oud-Ekeren" en "nieuw-Ekeren".

Nog verder naar het zuiden lag het oude allodium van Merksem
en Schoten, waarvan de heren van Breda vanouds halfheer waren.
Daarover stelt de oorkonde van 1290, dat de wildert van die dorpen
van de heer van Bergen op Zoom zou zijn. Let wel: over de dorpen of
cultuurgronden zegt de oorkonde niks, maar later blijkt dat de Breda
se helft van het in cultuur gebrachte Merksem-Schoten aan Bergen op
Zoom is gekomen.

Conclusie

De wildert was in de Middeleeuwen het geheel van woeste gron
den. De wildert was niet de eenzame weidse heide die we uit de ne
gentiende eeuw kennen, maar een meer afwisselend gebied, met ruig
ten, bossen, venen, al dan niet vliegende zanden, meren en gagelvel-
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den, waarin ook heide voorkwam. De \\Tildert werd als weidegebied
gebruikt door de boeren, die er ook bepaalde grondstoffen haalden.
Alhoewel het wildernisregaal, volgens hetwelk de landsheer eigenaar
van de woeste gronden was, zeer oud is, krijgen we de indruk dat dit
recht in deze streek eerst vanaf 1245 effectief kon worden uitge
oefend. Dan pas ontstaat echt ,,'s-heren Wildert".

Deze late effectiviteit van het wildernisregaal hangt samen met de
langzaam voortgaande occupatie van de streek. Deze occupatie was
begonnen vanuit een klein gebied in Antwerpen, en omvatte om
streeks het jaar 1000 een kleine kring om deze plaats. Verderop in het
veld kennen we in die tijd slechts enkele sporadische nederzettingen.
Op het eind van de twaalfde eeuw had de hertog van Brabant langs de
weg van Antwerpen naar het oosten een rij dorpen in zijn bezit. Ver
der naar het noorden vervaagde zijn invloed: daar lag een met talloze
kleine allodia doorspekte wildert. De grens van het bisdom Kamerijk,
welke goed samenviel met de onderhoudsplicht van de Antwerpse
burcht, markeerde mogelijk de Antwerpse of hertogelijke invloedss
feer op een onzeker moment ergens rond 1200.

In die tijd wist de hertog het gebied ten noorden van zijn oudere
invloedssfeer in zijn politieke macht te brengen en zo verdere Hol
landse penetratie te voorkomen. De heer van Breda kreeg in die poli
tiek een belangrijke taak en grote zelfstandigheid. Maar pas in 1232
dook het begrip "land van Breda" op en pas vanaf 1251 werd syste
matisch begonnen de woeste gronden aldaar ter ontginning of voor
de turfgraverij te verkopen. In de periode tot 1287 tekende zich uit die
verkopen geleidelijkaan het Land van Breda af. Tussen het oudere
hertogelijke gebied in het zuiden en dit Land van Breda bleefer even
wel een soort machtsvacuüm over, waarin lokale allodiale dorpsheren
nog enige tijd konden voortbestaan.

De grens van de wildert van de heer van Bergen op Zoom uit
1290 loopt gedeeltelijk door dat vacuüm. De formulering van de oor
konde laat bovendien alle ruimte voor wildert en cultuurgronden van
derden binnen de grenslijn. Na 1290 zou met name onder hertogelijke
invloed het vacuüm opgevuld worden. Allodia werden in leen opge
dragen aan de hertog: hun heren werden gefeodalisseerd. De bevol
king nam toe en de dorpen groeiden. Dit leidde ertoe dat de hertog
vanaf 1300 dorpsgrenzen in de wildert liet vastleggen en gemeynten
uit ging geven aan zijn dorpen. Op het eind van de grote ontwikke
lingsperiode voor deze streek, rond 1335, had de zuidgrens van het
Land van Breda en Bergen op Zoom vrijwel haar uiteindelijke ligging
bereikt.

De deling van het Land van Breda moet tegen de achtergrond
van deze meer algemene streekontwikkeling gezien worden. De ver-
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deling kwam wat vroeg, waardoor de getrokken scheidslijn nog deels
door een machtsvacuüm liep. Zodra dat vacuüm opgevuld werd, ging
dat grensgedeelte geheel verloren. Voor het overige vallen de latere
grenzen nauwkeurig of in de venen toch bij behoorlijke benadering
samen met de lijnen uit 1290. Zelfs volgen nu nog ruim twintig kilo
meter gemeente- of rijksgrenzen deze lijnen!
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