
Nieuw licht op Terheijden's historie

door

K. A. H. W. LEENDERS

In het kader van de Werkgroep Haagse Beemden werd de afgelo
pen jaren een onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de rivier de
Mark tussen Breda en Hazeldonk. De resultaten daarvan zijn, voor zo
ver ze de Mark zelf betreffen, inmiddels gepubliceerd.1 Als voornaam
ste en meest opzienbarende konklusie kan hier vermeld worden dat de
rivier de Mark in de middeleeuwen niet ten noorden langs de polder
Zwartenberg stroomde, maar midden door dat, toen nog niet bedijkte
gebied.2 Dat zelfde onderzoek betrof ook beide rivieroevers. De gege
vens betreffende de Terheijdense oevergebieden waren zo overvloedig
dat die slechts beknopt in dit artikel konden worden samengevat.3

Ter oriëntatie.

Ter oriëntatie volgt eerst een gang langs de grenzen van het uitge
strekte gebied, waarvan de geschiedenis zal worden verkend. Begin
nend aan de Terheijdense Kerk, lopen we westwaarts naar het Veer
huis, waar we aan de Mark komen. We volgen de rivier, zoals deze
voor een twintigtal jaren nog door het landschap kronkelde, in weste
lijke richting. Daarbij passeren we de spoorbrug, de verkeersbrug en de
plaats waar tot na de tweede wereldoorlog het Nieuw Veer was. Ver
der gaat het, een paar reuze bochten door, tot tegenover de Halse Sluis
aan de noordwestelijke hoek van de gemeente Prinsenbeek (vroeger:
Princenhage). Daar steken we de rivier over om onze weg te vervolgen
langs de kronkelende kreek die tot de ruilverkaveling de polder Zwar
tenberg sierde en nu volgens onze nasporingen de loop van de middel
eeuwse Mark blijkt te zijn. Zo komen we aan de fraai herstelde Zwar
tenbergse Molen, van waaruit we in noordwestelijke richting het water
van de Leurse Haven of Vaart volgen. Bij het voormalig Zwartenbergs
Veer steken we de Mark weer over, naar Hazeldonk. Langs de keiweg
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op de Zevenbergse Zuiddijk keren we terug, waarbij we eerst het dorp
je Langeweg passeren. Van daaraf nemen we de weg die ook Lange
Weg heet, en die aan de noordkant van Wagenberg uitkomt. Het ver
lengde van die weg volgend komen we aan de watertoren van Stuive
zand bij Made, die als het ware de noordoostelijke grenspaal van Ter
heijden is. Langs de grens tussen Terheijden en Oosterhout (Den Hout)
bereiken we de Munnikenhof. We verkennen de hoge zandrug langs
het Markkanaal om tenslotte tussen de Lage Vucht en de Grote Schans
door weer de Mark te vinden. Daarlangs komen we weer uit bij het
Veerhuis.

Het gebied dat hierna de revue passeert omvat dus iets meer dan
de huidige gemeente Terheijden.

De grens tussen Holland en Brabant, tussen Wagenberg en Hazeldonk.

Toen de hertog van Brabant ca. 1198 aan Godfried van Schoten het
land van Breda in leen gaf, hoorden daar de "venne usque Strine" bij.4
Van Der Hoeven5 meende dat daarmee het gehele land van Breda be
doeld moet zijn en wees op de vele vennen die bv. te Zundert voor
kwamen. Brekelmans6 wees uitvoerig op de vele heidevennen bij Baarle.

Maar al die heidevennen liggen niet in de buurt van iets dat
"Strine" heette, ook zal de hertog aan zijn nieuwe leenman toch wel
iets beters toegedacht hebben dan wat heidevennen. Eerder zal hier
gedoeld zijn op de uitgestrekte gebieden waar ontginbaar veen aanwe
zig was. Verhulst7 liet zien dat door de groei van de Vlaamse steden
tegen het einde van de 12e eeuw in Noord-Vlaanderen de turfwinning
op grote schaal op gang kwam. Dat toekomstperspektief kan de hertog
voor ogen gehad hebben bij de vergroting van het land van Breda met
de "venne usque Strine". Tussen 1250 en 1400 zien we in het land
van Breda en Bergen op Zoom uitgestrekte veenontgravingen starten,
waarvan enkele hierna nader beschreven worden. Maar... wat bedoel
de men met "Strine"? Vermoedelijk had men het land en water van
Strijen in gedachten, dat toen ongeveer de zuidoostelijke strook van
Holland omvat lijkt te hebben. De passage "venne usque Strine" zou ik
daarom willen interpreteren als "alle veengebieden tot aan het land en
water van Strijen", ofwel: tot aan de grens met Holland.8
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In de loop van de 13e eeuw ontstond in dat vage Strijen de heer
lijkheid en stad Zevenbergen. In 1290 werd een uitgestrekt gebied van
Strijen naar Zevenbergen overgeheveld, waarbij de grenzen echter nog
vrij vaag aangeduid bleven: tussen Ockerlake en Lindonk, tussen de
Mark en de Zwaluwe.

Twee jaar later werd een heel wat scherpere grens gefr"Okken tus
sen Holland en Brabant, waarna latere beschrijvingen de scheidslijn
nader vastlegden.9 Te samen genomen leveren die teksten het volgende
beeld op: Heel globaal gezien was de grens een rechte lijn tussen
Steenlo (nu: Steelhoven, halfweg Made en Geertruidenberg) en Ha
zeldonk. In 1326 beweerde de heer van Zevenbergen dat er verder
geen kenmerken waren, omdat er tussen die twee punten altijd woes
tenij geweest was. Maar uit alle andere verklaringen, ouder en jonger,
blijkt dat dit onjuist was. Er was wél houvast in het tussenliggend ter
rein. De grens kwam ons gezichtsveld binnen bij de "bocht" van Wa
genberg. Vermoedelijk is dat een stalling voor opgevangen loslopend
vee. Vanaf die bocht liep de grens naar de "Heer Willemsdijk". Die
dijk houdt mogelijk verband met de hoeve van Willem van Duven
voorde te Wagenberg. Vermoedelijk niet ver van die dijk was het einde
van de "Swaelwenstert" (bovenloop van het water dat Zwaluwe heet
te?) een punt op de grens. Daar was in 1325 een put gegraven waar,
ten einde de herinnering aan de grensvaststelling levend te houden, de
knecht Art Matten ingeworpen was. Die put was een grensmerk. Van
daar uit ging de grens regelrecht naar de kerk van het dorpje Zonzeel,
dat ook Anskerke heette. Die kerk stond juist in Brabant en de grens
raakte er aan de oostzijde aan. Dat gegeven levert belangrijke informa
tie op: de grens nadert de kerk uit het oostnoordoosten, raakt hem in
het oosten en laat de kerk in Brabant. Dat wil zeggen: de grens buigt
op de oostzijde van de kerk af naar het noordwesten. In die richting lag
een vlierbos, van waaruit de grens regelrecht naar een punt liep dat in
1325 en 1326 Lindonc en Lendonc heette, maar later Hazeldonk. Die
donk ligt op het zuidwestelijk einde van de grens, zodat bij het vlier
bos een tweede knik in de grens moet zijn geweest. Van af Hazeldonk
liep de grens door een sloot, die in 1474 de Nellensloot heette, tot in
de Mark.
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Uit de verklaringen over de grens lijkt het alsof het eerder om be
vestiging van de aloude grens gaat, dan over een grensverlegging. De
grenssloot die men nu precies 500 jaar geleden groef en beloofde goed
te onderhouden, lijkt identiek met de huidige Reevliet en gemeente
grens. Het is dan ook verleidelijk om de twee knikken in de grens, die
we hiervoor afleidden, te herkennen in de enige twee knikken van
enige betekenis ten westen van de Heer Willemsdijk. Op die manier
vinden we als plaats van de kerk van Zonzeel een punt op ca. 600 me
ter ten oosten van het dorpje Langeweg, dat zelf ongeveer ter plaatse
van het vlierbos ligt.

Met de Zonzeelse kerk zo dicht aan de grens, en met heden ten
dage nog de naam Zonzeel zowel in Terheijden als Zevenbergen voor
een groot poldergebied, rijst de vraag of dit dorp, deze parochie, mis
schien twee-herig was. Dat blijkt inderdaad het geval. Er is sprake van
Zonzeel als ambacht in Holland, zonder hoge heerlijkheid, omtrent
1334,10 maar evengoed, in het zelfde jaar zelfs, als heerlijkheid in Bra
bant.H Er is sprake van een Zonzeelse cijns in Holland12 maar ook in
het land van Breda en dus in Brabant.u Men getuigde in 1388 dat de
inwoners van Zonzeel met de heer van Zevenbergen ter heervaart trok
ken12 terwijl het Houten Boecxke op het jaar 1356, nog geen maand
na de aankoop van Bredaas Zonzeel door de heer van Breda, vermeldt
dat de inwoners van Zonzeel samen met die van Breda ter heervaart
togen.13 Voorts zou de Zonzeelse tiend tot aan de hoeve van Jan Tiel
manszoens aan Zevenbergen behoren, terwijl Zonzeel ook onder Breda
tiend betaalde.14 Volgens Juten15 strekte de parochie Zonzeel zich zo
wel in Brabant als Holland uit. Dit alles wijst er op dat Zonzeel een
dorp was dat deels in het graafschap Holland en deels in het hertogdom
Brabant lag en dat die deling op vele fronten een feit was.

De Steenbergse Moer en de grens.

In 1310 gaf de heer van Breda een gebied tussen Zonzeel en Vlas
seIt enerzijds, en het land van Zevenbergen anderzijds, ter moernering
aan enige lieden uit Steenbergen.16 Later getuigde men hoe de heer
van Zevenbergen zich hierdoor in zijn rechten aangetast voelde en naar
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Bergen in Henegouwen (Mons) toog om bij de graaf van Holland te
klagen. De graaf gaf zijn baljuw van Zuidholland opdracht tot ingrij.
pen.17 Blijkens het volgende is dat met succes geschied. In 1376 blijkt
dat 11 hoeven (170 hektaren) in de Steenbergse Moer (dat is de uit·
gifte van 1310, die wegens de vele betwistingen ook wel de Kijfmoer
heette) afgedamd waren door de heer van Zevenbergen en ook zouden
uitwateren door diens land. De rest van de Steenbergse Moer zou wa·
ter en turf afvoeren door het land van Breda, terwijl nog 40 bunder
(52 hektare) voor 30 jaar ongebruikt zou blijven liggen. IS In 1380
kregen de moergenoten boven de lage rechtsmacht die zij in 1310
reeds kregen, ook de middelbare rechtsmacht, een eigen schout en
schepenen. Dat alles echter voor slechts 30 jaar, waarna de gehele
rechtsmacht weer aan de heer van Breda zou komen. De oorkonde
wekt de indruk heel de Steenbergse Moer te betreffen, wat een grens·
schending door de heer van Breda zou inhouden.19 In dezelfde tekst
komt ook de grootte van het Bredase deel van de Steenbergse Moer uit
de verf: 5~ hoeve (85 hektare). Dat gebied waterde af door Zonzeel
en er werden maatregelen tot bedijking getroffen.

Al betroffen de twisten die er in 1382 waren tussen de heren van
Breda en Zevenbergen/Bergen op Zoom niet rechtstreeks de Steenberg.
se Moer, toch blijkt uit grensbeschrijvingen van 1383 en 1388 dat daar
nog problemen waren. In de jaren negentig ontstond weer een hooglo.
pende twist die leidde tot een akkoord in 1395. Inzet was weer de
moernering in de Steenbergse Moer. In 1396 werd een uitspraak van
scheidsrechters voor 7 jaar aangenomen. De Hollandse 11 hoeven van
weleer heten nu 10 hoeven 8 bunder groot te zijn (165 Ha) en te
strekken van Heer Willemsdijk in westelijke richting tot aan de "Jan
Grauwensloot". Voorts kwamen nog 6 bunder "zaggen" (moeras?),
die tussen die sloot en Hazeldonk naast de dijk van de heer van Zeven·
bergen lagen en 8 roeden en 1 voet breed waren, aan Zevenbergen. Dat
was dus een perceel van ca. 46 bij 1695 meter dat erg lijkt op de strook
Zevenbergse grond ten zuiden van de Zuiddijk tussen Langeweg en
Hazeldonk. Als dat juist is, dan strekte de Steenbergse Moer zich uit
over 4600 meter tussen de Heer Willemsdijk en Langeweg, met een
breedte van 360 meter. Dit valt samen met de strook grond tussen de
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grens en de weg die Lange Weg heet, en er in 1388 al was. Ja, al in
1287 is er sprake van zo'n soort weg vanuit de stad Zevenbergen naar
het oosten, doch die was toen nog maar 131 kilometer lang.20 De rege
ling van 1397 bepaalde voorts dat een strook van 4 bunder (5 Ha.)
tussen de 6 bunder en Hazeldonk voor de helft onder Zevenbergen
viel. Voor de andere helft moest men in cijnsboeken nagaan aan wie de
cijns werd betaald. Deze strook is, aangenomen dat de breedte gelijk is
aan die van de 6 bunder, 1130 meter lang. Samen met de 6 bunder
vult dit de ruimte tussen Langeweg en Hazeldonk praktisch Op.21 Het
Bredase gedeelte van de Steenbergse Moer zal ten zuiden aan de Hol
landse Steenbergse Moer gelegen hebben.

Na al deze twisten werd het eindelijk stil. Pas in 1474 komt men
weer in aktie. De heren van Breda en Zevenbergen kwamen overeen
dat er een sloot gegraven zou worden van de paal aan de Heer Wil
lemsdijk tot een paal die men zou plaatsen op de Hazeldonk. De sloot
zou op 8 roeden 1 voet afstand van de dijk van Zevenbergen liggen,
welk gegeven de interpretatie van de vier bunders hiervoor steunt.22

Kort voor de bedijking van de polder Zonzeel werd de grens nog in
kaart gebracht en middels driehoeksmeting vastgelegd. In beide gevallen
blijkt deze met de huidige gemeentegrens tussen Terheijden en Zeven
bergen overeen te komen.23

Zonzeel.

De publikaties over het in het begin van de 15e eeuw verdronken
dorp Zonzeel zijn nog slechts vaag. De archieven blijken heel wat meer
gegevens op te leveren, zodat hier een meer gedetailleerd beeld opgeroe
pen kan worden van wat een der oudste nederzettingen uit het land van
Breda kan zijn. Wanneer we over het Zonzeel van vóór de overstro
mingen spreken moeten we heel goed een aantal elementen uiteen hou
den. In 1267 was er al een nederzetting met een kerkje. Die nederzet
ting heette zowel Ansekerke als Zonzeel. Daarnaast werd in 1267 een
groot gebied ter vervening uitgegeven, dat we bij gebrek aan een echte
naam "De 17 Hoeven" zullen noemen: het mat 17 hoeven grond, dat
is, omgerekend naar hedendaagse maat, 264 hektaren.
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Omstreeks 1280 volgde een tweede grote turfkoncessie: Vlasselt
onder-Catharinadal. In 1310 kwam de Steenbergse Moer tot stand,
waarvan we reeds hiervoor vernamen. Nog later werd een gebied, dat
we Vlasselt-onder-Middelburg zullen noemen, uitgegeven, maar dat
echter duidelijk buiten Zonzeel valt en in dit hoofdstuk onbesproken
blijft.

Voorts is er sprake van een "Goed de Ham", naast de "Zeventien
Hoeven" en het eigenlijke dorp Zonzeel. Dat Goed de Ham is duidelijk
een andere bezitting dan het Goed de Ham bij Dongen.24

De naam Zonzeel blijkt een ,,-zele" naam te zijn.25 VerhuIst schets
te de ontwikkeling van een qua bodem min of meer gelijksoortig gebied
ten noorden van Brugge.26 Daar liet de bodem in de loop van de ge
eeuw toe dat op de met klei bedekte veengrond permanent bewoonde
boerderijen gebouwd werden, waarvan de bewoners de omgeving als
weidegrond gebruikten. De namen van deze nederzettingen gingen
vaak uit op -zele. VerhuIst merkt daarbij op dat veel van die namen
verloren gingen omdat die plaatsen in de lOe-lle eeuw door het in
klinken van het veen te laag en te nat werden en daarom verlaten wer
den. In westelijk Noord Brabant vangt de geschiedenis van de huidige
nederzettingen veelal pas omstreeks 1200 aan, maar het is niet uit te
sluiten dat zich hier reeds eerder een beperkte ontwikkeling voordeed,
in de geest zoals VerhuIst die beschreef.

De namen Zonzeel (Zonzele) en Vlasselt (=Vlassele) kunnen
daar nog een herinnering aan zijn. Juten stelde daarnaast nog voor de
tweede naam van Zonzeel, Ansekerke, te verklaren vanuit de gedachte
dat de naam van de kerkstichter er in opgenomen is.27

Bij de bespreking van de grens vonden we al de plaats van de Zon
zeelse kerk. De 17 Hoeven lagen tussen dat punt en Haze1donk, óver
de Mark en tot aan Holland. Aldus de uitgifte van 1267. De grens van
Holland tussen Zonzeel en Hazeldonk schijnt, althans na 1292, vrij
stabiel te zijn geweest, en bij gebrek aan aanwijzingen voor het tegen
deel neem ik aan dat dit voordien ook zo was. Daar de oppervlakte van
de 17 Hoeven ongeveer 264 hektaren geweest zal zijn, en de afstand
Zonzeel-Hazeldonk ongeveer 3 kilometer is, kan de breedte van het
gebied (aangenomen dat het min of meer rechthoekig was) ongeveer
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900 meter geweest zijn. Als we dat blok op de kaart uitzetten blijkt
dat:
Ie de Hamse Kreek28 kronkelend door heel het gebied liep;
2e het gebied strekt tot binnen de huidige polder Zwartenberg, juist

waar in de bodem de resten van een vernield veengebied werden
aangetroffen.
Het is niet uitgesloten dat die resten een lidteken zijn van de turf

graverij in de 17 Hoeven en de latere invloed van de zee.
Het is opmerkelijk dat de Hamse Kreek, die toch zo belangrijk lijkt

in deze rekonstruktie, in 1267 niet genoemd werd. Was die kreek er
toen nog niet, of was hij nog niet zo belangrijk? Het Goed de Ham
dat naast die kreek te denken is, komt ook pas na 1350 voor. Wellicht
ontstond deze kreek doordat de zee zich, op het punt waar de turfvaart
uit het gebied van de 17 Hoeven in de Mark uitmondde, een weg kon
banen naar dat uitgemoerde en verlaagde gebied. Pan wordt ook begrij
pelijk waarom de Mark niet eerder de "landengte" tussen zijn oude
loop en de Hamse Kreek doorbrak. Eerder zal de Hamse Kreek in
oostelijke richting steeds verder verbreed zijn, zodat die doorbraak on
vermijdelijk werd.

Het gebied van Zonzeel besloeg aanvankelijk waarschijnlijk de ge
hele ruimte om de kerk en was dus verdeeld onder Holland en Brabant.
We beperken ons hier tot Brabants Zonzeel. Daar werd het dorpsgebied
eerst enigszins beknot door de uitgifte van de 17 Hoeven in het zuid
westen, en de Steenbergse Moer in het noord-oosten. Mogelijk hoorde
ook Vlasselt-onder-Catharinadal tot Zonzeel, terwijl ook Zwartenberg
(met 78 hektare turfgebied rond de eigenlijke Zwartenberg)29 daar
onder gerekend kan worden. Het resterende gebied tussen deze vier
turfkoncessies moeten we zien als het gewone dorpsgebied van Zon
zeel, waar ook de in kultuur gebrachte gronden lagen. De turfkonces
sies zullen eerder de woeste periferie omvat hebben. Daarbij past de
ligging van het Nieuw Veer, dat vroeger Zonzeels Veer heette,39 als
ook die van de 15e eeuwse noodkapel op de Lamsbergen aan de Mark,
die duidelijk tot Zonzeel gerekend werd.3l Dat Zonzeel zich uitstrekte
tussen de Steenbergse Moer en de Mark blijkt uit de in 1380 aan de
gebruikers van die moer opgelegde verplichting om hun turf via Zon-
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zeel naar de Mark te brengen.32 Nog in 1438 sprltk men van een per
ceel van 14 hektaren dat tussen de Zonzeelse Weg en de Steenbergse
Moer lag.33 Ook is er herhaaldelijk sprake van een Steenbergse Vaart
in Zonzee1.34 De oppervlakte van het eigenlijke dorpsgebied kan op ca.
200 hektaren geschat worden. Het Goed de Ham bestond, behalve uit
55 hektaren die door de heer zelf werden uitgebaat, uit een aanzieruijke
oppervlakte in cijns uitgegeven grond. Het zal binnen de 17 Hoeven
gelegen hebben.35

In het gebied van de 17 Hoeven gold het z.g. Steenbergse Recht,
dat van Vlaamse oorsprong blijkt te zijn. De 17 Hoeven werden in
1267 door de Gentse St. Pietersabdij verworven, terwijl Steenbergen
een centrum van moernering was. We zagen reeds eerder dat het moe·
ren op grote schaal het eerst in Vlaanderen aanving.35

Bij de uitgifte van de 17 Hoeven werd ook de lage rechtsmacht aan
de innemers afgestaan, al moesten zij tweederde van de boeten aan de
heer van Breda afgeven. Cerutti interpreteerde dit als de "rechtsmacht
tot drie schellingen" al werd dat bedrag in de oorkonde niet genoemd.37

Het was bij dit soort moerkoncessies inderdaad gebruikelijk de rechts
macht tot 3 schellingen aan de moergenoten over te dragen,38 al kwa
men er ook uitzonderingen voor.39

Zeker van 1334 tot 1356 was het dorp Zonzeel een afzonderlijke
dorpsheerlijkheid met rechtsmacht tot drie ponden, evenals Etten,
Roosendaal en Oosterhout. De dorpsheerlijkheid was een Bredaas leen
goed.4ü Toch werd Zonzeel in 1353 niet genoemd bij de dorpen die ten
tijde van Philips van Liedekerke, heer van Breda, zelfstandige dorps
heerlijkheden waren!41 Deze getuigenis slaat op de periode 1312
1324. We moeten daarom konstateren dat Zonzeel tussen 1324 en 1334
tot een zelfstandige heerlijkheid werd. Bij deze dorpsheerlijkheid blijkt
niets over het afdragen van een deel van de boeten. Het Goed de Ham
was geen eigen rechtsgebied en hoorde onder Zonzeel.

In 1336, 1350 en 1380 werden schepenen van Zonzeel vermeld.42

Men zou kunnen stellen dat deze schepenbank werd opgericht op grond
van de volmacht die de hertog, als heer van Breda, in 1328 daartoe gaf
aan de schout van het land van Breda.43 Indien de dorpsheerlijkheid
vóór 1328 tot stand kwam, zal bij die gelegenheid een schepenbank ge·
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vormd zijn. Bij gebrek aan gegevens is de juiste gang van zaken onbe
kend. Nadat Zonzeel weer door de heer van Breda was teruggekocht,
bleef de schepenbank bestaan, tot de zee er in de 15e eeuw een eind
aan maakte.

De heren van Zonzeel en hun rechten.

heren De afzonderlijke heerlijkheid Zonzee1 zal de volgende heren
gehad hebben:
1. Gillis van Kruiningen;
2. Raso van Kruiningen, tot in 1334;
3. Willem van Duvenvoorde, totin 1353;
4. Dirk van Duvenvoorde, tot in 1356.

Daar Raso in 1334 beweert dat hij Zonzeel van zijn "voorvaderen"
verkregen had, maar daar anderzijds de periode van 10 jaar tussen
1324-1334 erg kort is om er twee generatiewisselingen in te verwach
ten, is alleen de vader van Raso hier als eerste heer genoteerd. Deze
Gillis had in ieder geval belangen in Zonzeel, daar zijn vrouw hem bij
hun huwelijk een rente van 80 I? had aangebracht, die vermoedelijk op
Zonzeel rustte.44 Raso verkocht Zonzeel aan Willem van Duvenvoor
de,40 waarna diens zoon Dirk het erfde en aan de heer van Breda ver
kocht.45

cijns Bij de uitgifte van de 17 Hoeven werd een cijns van 12 Leu
vense penningen per bunder vastgesteld, wat voor het hele komplex
131? 4s-dLeuvens maakt. De rekening over de goederen van Zonzee1 uit
1357 noemt dit bedrag niet met name, maar komt met de volgende
posten: 46
1. Cijns van Zonzeel
2. De Ham
3. Diversen

totaal 9 I? - s 8 d.pay. = 100%

Vermoedelijk is de cijns van de 17 Hoeven opgeslokt in een van
deze posten, waarbij opgemerkt dient te worden dat de eerste post,
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omgerekend in Leuvense munt, 14 e7 s - d opbracht, ofwel slechts 8%
meer dan de 13 e 4 s uit 1267. Anderzijds lijkt juist deze post de cijns
van het resterende deel van Zonzee1 te betreffen, terwijl De Ham onge
veer terplaatse van de 17 Hoeven lijkt te liggen. De Ham bracht omge
rekend ongeveer 20 e Leuvens op, de hele cijns kwam op 50~ e Leu
vens. De djns van de 17 Hoeven werd door de heer van Breda geheven.
De drie posten uit 1357 geven de cijns weer die aan de dorpsheer van
Zonzeel betaald werd. We mogen aannemen dat de cijns van de 17 Hoe
ven bij de oprichting van de dorpsheerlijkheid aan de heer van Zonzeel
zal zijn overgedragen. Na 1356 werden alle djnsen weer door de heer
van Breda geïnd.

extra inkomsten We zagen reeds de post van 80 e tournois die Gil
lis van Kruiningen bij zijn huwelijk verwierf. Deze inkomsten waren af
komstig van Raso Mulard van Gaveren en werden op "land over de
Mark" geheven. Uit notities op de oorkonde is op te maken dat daar
mee Zonzeel bedoeld werd.47 In 1334 werden als extra inkomsten van
de heerlijkheid Zonzeel slechts 31 f. tournois vermeld, die betaald wer
den uit de renten en de legschat van Breda.40

We zijn dus 49 f. tournois kwijt geraakt en ook het onderpand
klopt niet. De post "uten legscat van den lande van Breda" werd ook
in 1353 vernoemd, maar nu zonder bedrag. In 1356, bij de verkoop
aan de heer van Breda, werd vrij veel gespecificeerd, maar deze post is
er niet bij. Behield Dirk die inkomsten? Ook in de rekening over het
pas aangekochte Zonzeel (1357) ontbreekt deze post, maar dat kan
verklaard worden doordat nu betaler en ontvanger een en dezelfde per
soon waren. Het opnemen van die post had dus geen zin meer. Ook de
veronderstelling dat de 80 f. in feite de cijns van Zonzeel zou zijn, blijkt
niet te kloppen.48

kerkelijke situatie In 1267 is er al een kerkje in Zonzeel, gezien de
benaming Ansekerke. Ook in 1292 werd het genoemd.49 Volgens Juten
werd Zonzeel in 1313 een zelfstandige parochie, alhoewel er een aantal
bindingen met de moederparochie Breda bleven bestaan.5o De kerk
stond aan de grens en Juten merkt dan ook op dat de parochie zich zo-
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wel in Holland als in Brabant moet hebben uitgestrekt.15 De patrones
van de kerk was Maria. De pastoor werd door zijn parochianen onder
houden. Met het dorp ging ook de kerk in de 15e eeuw ten onder. Een
onderzoek ter plaatse van dit objekt zou interessante gegevens kunnen
opleveren.

korentiend Bij de uitgifte van de 17 Hoeven in 1267 is er geen
sprake van korentiend of van andere tienden. Tot de dorpsheerlijkheid
hoorde in de 14e eeuw minstens de korentiende51 waarvan de op
brengst echter matig was: in 1357 was dat 14 schellingen grote
payements. Uit niets blijkt dat De Ham enig tiendrecht had. Cerutti
nam aan dat het tiendrecht van Zonzee1 aanvankelijk toekwam aan de
pastoor van Breda en dat het vóór 1304 een zelfstandig tiendrecht
werd.52 Immers, de Zonzee1se tiend blijkt later géén kapitteltiend te
zijn, maar een tiend die door de heer van Breda, als rechtsopvolger van
de heren van Zonzeel, geheven werd. De Zonzeelse tiend is dus al vóór
het zelfstandig worden van de parochie en ver voor het tot stand ko
men van de aparte heerlijkheid van de Bredase tiend afgesplitst. Een
dergelijke situatie deed zich ook te Etten voor, waar al in 1276-77
transacties plaats vonden met de tiend van Etten terwijl de parochie
eerst in 1317 zelfstandig werd.53 Vermoedelijk werd de Zonzeelse
tiend, voordat deze in 1324-34 aan de heren van Zonzee1 kwam, door
de heer van Breda geïnd.

turftiend In 1353 behoort bij de dorpsheerlijkheid van Zonzeel niet
alleen de korentiend, maar ook de turftiend. In 1356 en 1357 werd dat
recht ook genoemd.51 In dat laatste jaar blijkt men per last turf 2 Leu
vense penningen te betalen. Van der Wee54 geeft aan dat te Antwerpen
een last turf 10.000 turfjes bevatte. Met dat gegeven in de hand her
kennen we de heffing van 6 Leuvense penningen per 30.000 turven, die
in 1267 aan de innemers van de 17 Hoeven werd opgelegd, als een
heffing van de zelfde aard en hoogte.

In 1267 moest men die heffing aan de heer van Breda betalen, zo
dat dit recht bij de vorming van de dorpsheerlijkheid aan de heer van
Zonzeel zal zijn toegevallen. De interpretatie van de turftiend is nog
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niet duidelijk. Kosters55 noemt de turftiend niet, De Blecourt56 even·
min. De Blecourt noemt gewassen en dieren tiendbaar, maar hier heb·
ben we met "delfstoffen" te maken. Toch komt de turftiend haast als
vast element in vele turfkoncessies uit de 13e-14e eeuw voor.57 Dat
niet alleen "levende" zaken tiendbaar waren blijkt o.m. uit de vermeI·
ding van eventuele tiendrechten "van zoute oft van moerliken dingen"
in één adem met turftiend in 1324.58 Het blijkt dat de turftiend nog
al gemakkelijk verhandeld werd: in Zwartenberg en Vlasselt-onder·
Catharinadal hief het klooster van St. Catharinadal de turftiend; de in·
nemers van de Vucht en Vlasselt-onder-Middelburg hoefden geen turf·
tiend aan de heer van Breda te betalen. Was de turftiend een "gewone"
tiend geweest, dan had hij in 1314 en 1324 reeds van het Kapittel van
Breda moeten zijn, en zou de heer van Breda er niet zo makkelijk over
kunnen beschikken. De turftiend lijkt daarom toch iets anders te zijn
dan een normale tiend, en heeft meer weg van een heffing op gedolven
turf, zónder een kerkelijk tintje.

turfwinning De rekening over de goederen van Zonzeel uit 135746

vermeldt 547 last turftiend, waaruit een totale gedolven hoeveelheid
van 5470 last afgeleid zou kunnen worden. Als we met Zevenboom59

de inhoud van 1 last op ca. 3 m3 stellen, betekent dat een hoeveelheid
van 16410 m3 droge turf, ofwel een grotere hoeveelheid opgegraven
turf. Als we aannemen dat men ~ meter diep groef, komen we op
meer dan 4 hektare afgeveend gebied in één jaar. Dezelfde rekening
verschaft ook een inzicht in de manier waarop die turf gegraven werd.
De vijf grootste "producenten" namen samen 43% van de produktie
voor hun rekenning. De op vijf na grootste leverde maar iets meer dan
de helft af van de produktie van de op vier na grootste: daar ligt een
duidelijke kloof. De grote vijf (Lem Neve, Clem Eysie, Tiel Ghibels·
soene, Pieter Klossijn en Hein Haseleer) namen in Zonzeel een be
langrijke positie in. De overige 57 % van de produktie kwam van 25
verschillende lieden.

visrecht In 1267 werd aan de innemers van de 17 Hoeven het vis
recht, voor zover het land van Breda strekte, gegeven. Bij de vermel·
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dingen van het dorp Zonzeel, en ook bij die van de Ham, werd dit
recht niet expliciet genoemd. In latere tijd blijkt dat het visrecht in de
hele Hamse Kreek28 tot de uitmonding in de Mark ten westen van
Hazeldonk een eenheid vormt en in handen is van de heer van Breda.60

Oók tussen Hazeldonk en Zwartenberg, waar wij het water nu "de
Mark" noemen. De visserij in de Mark was echter in 1280 door de
heer van Breda aan de stad gegeven. Die visserij strekte zich ook uit
over de Oude Mark, doorheen Zwartenberg.2

Deze situatie lijkt de gedachte te steunen dat het visrecht van de 17
Hoeven in het visrecht van de Ham teruggevonden kan worden. Dat
visrecht is dan via de heren van Zonzeel aan de heer van Breda terug
gekomen.

bede Volgens getuigenverklaringen hief de heer van Breda "als
overheer" in Zonzeel de bede.61 Het betreft hier de door Cerutti be
schreven jaarbede.62 Deze bede was een kollektieve retributie voor het
gebruik van de woeste grond door de geburen. Van enkele jaren is de
opbrengst bekend:63

1336: niet, want het dorp is "verbrand";
1359: 4 f? lOs Leuvens, ofwel 10% van de bedegevende dorpen uit

land;
1411: 4 f? Leuvens, ofwel 9% van de dorpen;
1425: weinig opbrengst wegens inundaties.

Daarnaast zijn nog cijfers bekend van twee bijzondere beden van
geheel andere aard die men in of voor 1333 aan de hertog gaf wegens
zijn "ridderschap" en zijn huwelijk. In die bede droeg Zonzeel1 f? 11 s.
groten bij, dat is 3% van het totaal der dorpen uit het land, zonder
Oosterhout. Breda bracht toen ongeveer evenveel op als al die dorpen
samen. Zonzeel was de op een na kleinste kontribuant, alleen Castelre
(bij Hoogstraten) droeg nog minder bij.64 Daar Zonzeel apart vermeld
werd, en dus niet onder "de poort van Breda" telde zoals Teteringen,
Hartel, Schimmer, Terheijden en Wagenberg, mogen we aannemen dat
de dorpsheerlijkheid toen al bestond. De stichtingsperiode wordt zo
beperkt tot 1324-1333.

de 17 Hoeven en De Ham Als we al deze gegevens naast elkaar
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zetten, blijkt dat een aantal elementen die in 1267 bij de 17 Hoeven
hoorden, (ligging Hamse Kreek, cijns, turftiend, visserij) in het midden
van de 14e eeuw tot de dorpsheerlijkheid Zonzeel gerekend kunnen
worden, waarbij we niet kunnen uitsluiten dat de 17 Hoeven in het
Goed De Ham voortleefden.

De Steenbergse Moer.

In 131016 gaf de heer van Breda aan een tiental lieden een moer
gebied in cijns, dat we hier voor reeds enigszins gelokaliseerd hebben
tussen Wagenberg en Zouzeel: De Steenbergse Moer. De innemers
kregen er de lage rechtsmacht tot .3 schellingen, ze hoefden geen turf
tiend op te brengen, de bewoners van die moer waren vrij van bede en
diensten. De innemers moesten een jaarlijkse cijns van 2 f. 5 s Leuvens
aan de heer van Breda betalen. Al met al is dit haast een standaard
pakket met regelingen voor de uitgifte van zo'n moergebied.

De cijns vinden we in 1313 weer terug als 4 f. Tournois "an den
eins van dien van Stenberghen alse van den moere van Zonsele". Dit
bedrag komt redelijk met de 21/4 f. Leuvens uit 1.310.65

Na de betwisting van de uitgifte door de heer van Zevenbergen
resteerden onder Breda nog slechts 5;/z van de 17 hoeven die het ge
bied groot was. Mogelijk verliep daar de moernering toch niet naar
wens, misschien wegens de grenskwestie, misschien om andere redenen.
De verlening van de rechtsmacht tot 1 f. oude zwarten voor een periode
van .30 jaar, het bedijken van de Bredase Steenbergse Moer en de op
richting van een schepenbank met 7 leden en een zelf gekozen schout,
kan gezien worden als een nieuwe en extra stimulans voor deze moer
nering.66 Tevens blijkt dat men rekening hield met de dijkdoorbraken
en de gevolgen daarvan. De kans daarop werd zeker niet gering geacht,
wat er op duidt dat de dijken in dit nu zo ver landinwaarts gelegen
gebied toen gevaar liepen. Alhoewel we de ligging van de Zevenbergse
Steenbergse Moer vrij duidelijk konden aangeven, blijft de ligging van
het Bredase gedeelte een probleem. Het zal aan de zuidzijde tegen het
Zevenbergse deel aangelegen hebben, ergens tussen de Heer Willems
dijk in het oosten en Zonzeel in het westen.
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In 1410 werd de moernering er, blijkens de voorwaarden van uit
gifte uit 1380 en het ontbreken van betwistingen, beëindigd. Ook de
de lage rechtsmacht tot 3 schellingen verviel toen weer aan de heer.

Vlasselt-onder-Middelburg.

Vlasselt is een gebied, ergens bij Terheijden, waar ca. 1280 onge
veer 155 hektaren, en in 1324 nog eens 790 hektaren grond werden
verworven door de kloosters Catharinadal te Breda en Onze Lieve
Vrouw te Middelburg. Een uitgestrekt gebied dat de moeite van een
nadere lokalisatie loont. Daartoe beginnen we met het Middelburgse
Vlasselt, omdat dit het meeste houvast biedt. De uitgiftebrief ervan
geeft belangrijke gegevens.67 De heer en vrouwe van Breda verkochten
een oppervlakte van 51 hoeven. In de regel is een hoeve grond 12
bunder of 15!/z hektare groot. Van der Linden68 liet overigens zien
dat "hoeve" ook een lengtemaat kan zijn, die in onze streken op 20
Bredase roeden of 114 meter gesteld kan worden. Een hoeve grond was
dan ook niet zomaar een oppervlakte, het was in oorsprong een lap
grond van één hoeve breed en 240 roeden lang. Dit gegeven benutten
we bij het ontwarren van de vage grensomschrijving van de 51 hoeven:
aan noord, oost en zuidzijde grensden ze aan eigen goed van de heer
van Breda: vermoedelijk woeste gronden. Aan de westzijde grensde het
goed aan blijkbaar al eerder ingenomen gronden van 15 eigenaren.
Daarbij staat ook het O.L.V. Klooster van Middelburg zelf vermeld:
het hád daar dus al een eerste aanzet! Alhoewel de zinsbouw op dit
punt in de oorkonde wat haperingen vertoont, is het duidelijk dat er
staat: ,,20 hoeven breed, tot 51 hoeven toe, Bredase maat". Het ziet er
dus naar uit dat deze grond 20 x 114 meter = 2280 meter breed was,
zodat de lengte 3450 meter moet bedragen als het een vrij rechthoekig
blok grond was.

De grond werd gezien als "moer" en het is de duidelijke opzet die
moer er uit te halen, waartoe drie wegen en vaarten gepland werden.
We zoeken dus een gebied bij Terheijden, van 2,28 km breed en
3,45 km lang, dat uitgemoerd is en drie vaarten en wegen bevat. Een
verdere aanwijzing is de Munnikenhof tussen Terheijden en Den Hout,
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welke hoeve zomogelijk in het moergebied moet liggen. Daarmee is de
zaak dan wel opgelost: de gemeentegrens tussen Terheijden en Ooster
hout is vanaf Munnikenhof tot Made een rechte lijn, 3,35 km lang.
Ruim 100 meter ten zuiden van de Munnikenhof maakt de weg een
duidelijke bocht: dat kan de zuidoostelijke hoek zijn, terwijl de Stuive
zantse watertoren de noordoostelijke markeert. Als we de noordelijke
grens 2,28 km lang afpassen langs de Hollands-Brabantse grens, komen
we op een punt uit dat 350 meter ten noordwesten van de Wagen
bergse kerk ligt. De zuidwesthoek komt dan waar de oude en nieuwe
weg van Breda naar Terheijden elkaar weer vinden (,,'t Zand"). Kort
om: heel de Binnenpolder van Terheijden werd door de abdij van Mid
delburg verworven en uitgemoerd. De drie wegen/vaarten herkennen
we in de Schimmelse Weg, de Ruitersvaart (vroeger: 's-Gruyters
vaart69 ) en de Vaartkantse Vliet. Het in 1324 reeds in partikuliere
handen zijnde gebied lag bij Schimmer, Terheijden, de weg Terheijden
Wagenberg en Wagenberg. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat de hoogte
van Wagenberg tot de moerkoncessie hoorde, daar zal men wel van de
parallelogram-vorm afgeweken zijn om de rand van het veengebied te
volgen. Mogelijk liep de ware grens o.a. langs de Lage Weg, even ten
oosten van de weg Terheijden-Wagenberg.

Aan deze moernering was weer de rechtsmacht tot 3 schellingen en
vrijdom van bede, diensten, turftiend, zouttiend etc. verbonden. Als de
eigenaar zich niet binnen een zekere tijd meldde, mocht Middelburg
aangespoelde goederen behouden. Dit kan er op duiden dat er in 1324
nog geen dijk liep van Wagenberg naar Terheijden.

Vlasselt-onder-Catharinadal.

Een halve eeuw eerder werd er in Vlasselt een ander stuk grond,
zij het veel kleiner, verhandeld. Als we de rekonstruktie van de gang
van zaken volgens Broeders70 volgen, was een gebied van 10 hoeven
of 155 hektaren aanvankelijk bezit van ene Servatius van Wieldrecht.
Langs niet geheel duidelijke weg kwam dat bezit in 1280, via de heer
en vrouwe van Breda aan Catharinadal.71 Men spreekt zowel van
"Zevekensbergen" als van Vlasselt, dat schijnt het zelfde gebied te zijn.
In 1281 verpachtte Catharinadal het voor 8 r:: Leuvens aan Nic. v.
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Vlasselt, die in 1308 opgevolgd werd door Gerard van Vlasselt, die een
der westelijke buren van de abt van Middelburg was in 1324.72 Ook
dit Vlasselt schijnt een turfwinningsgebied te zijn geweest. De turf
tiende kwam er aan Catharinadal en moet dus daarvóór van Servatius
en/of de heer van Breda geweest zijn.

De ligging van het gebied levert aanvankelijk problemen op. Het
bodemkundig gezien een eenheid vormend gebied van de Binnenpolder
werd blijkbaar geheel aan Middelburg toegewezen en er is daar geen
ruimte voor nog eens 155 hektare over. Naar het noorden, oosten en
zuiden lagen in 1324 gronden van de heer van Breda en bovendien
kom je daar al snel in Holland, of op het hoge zand van Den Hout en
de Hartel waar geen veen was. In het zuidwesten liep de Mark. Zo
resteert alleen het westen, ten westen van de weg-dijk van Terheijden
naar Wagenberg. Aanwijzingen dat dit de juiste richting is, zijn dat
Gerard van VIasselt daar ergens gegoed was; dat daar een sluis was,
die in de 17e eeuw nog Vlasseltse Sluis genoemd werd;73 dat in het
archief van Catharinadal een reeks oorkonden betreffende die streek
berust74 en dat het cijnsboek van de heer van Breda voor Terheijden
geen cijnsen noemt in het gebied ten westen van de weg Terheijden
Wagenberg en de Laak, tussen de Zonzeelse cijnsen en het gebied van
de Oude Terheijdense Landcijns.69 Vlasselt-onder-Catharinadal was im
mers vrijwel cijnsvrij ten opzichte van de heer van Breda.70 De bodem
van dit gebied vertoont een sterke afwisseling van hoge dekzandruggen
en venige gebieden.75 De kleilaag is er erg dun en ontbreekt soms. Uit
opnamen die door de kunstmaan ERTS I in 1973 gemaakt werden
blijkt dat dit gebied veel meer op de Haagse Beemden lijkt dan op de
aangrenzende westelijker en noordelijker delen van Zonzeel.76 Dit alles
doet vermoeden dat hier nog een stuk oud landschap van vóór de over
stromingen van de 15e eeuw aanwezig zal zijn. Daarvoor komt de
strook grond tussen de Moerdijkse Weg en de Schuivenoordse Weg in
aanmerking, waar de percelen zeer smal en lang zijn, geheel afwijkend
van de min of meer vierkante percelen ten noorden en westen ervan. In
het midden ligt een donk, waar de hoeve Schuivenoord op staat. De
genoemde wegen zouden op oude dijkjes aangelegd kunnen zijn, dijk
jes die dit gebied begrensden.
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Het gebied van de Terheijdense Landcijns.

In het cijnsboek van de heer van Breda voor Terheijden69 komen
de volgende vier hoofdstukken voor:
1. Oude Bank: deze cijnzen liggen hoofdzakelijk onder de Zwaluwe,

in Holland( ! )
2. Landcijns: wordt hierna besproken;
3. Zonzeel: vermoedelijk het gebied van de cultuurgronden van het

voormalige dorp Zonzeel;
4. Steenbergse Moer (onder Breda).

De gronden die tot de Landcijns behoorden blijken alle te liggen in
de huidige gemeente Terheijden, in een vrij smalle strook die loopt
van Wagenberg, langs de oude dijk naar Terheijden en voorts via
Schimmer en Hartel naar Ter Aalst. De Landcijns betreft dus juist de
hoge zandgronden en de verbindingszone ertussen. Bij de oude dijk, die
hier Zeedijk of ook Hoodijk (= Hoogdijk? ) heet, lijken bijna alle
cijnsbetalende percelen binnendijks te liggen .Er komt een enkele keer
een "buitendijks" toponiem voor: Zytvenne, wat mogelijk nu Zuid
Veren heet.

Deze zone van de Landcijns lijkt de strook met de eerste bewoning
in deze omgeving te zijn, waar de oude nederzettingskernen Hartel,
Schimmer, Terheijden en Wagenberg liggen. Aan de westzijde hadden
zij een vrij smalle strook beemden tot aan de Mark, als ruggegraat de
hoge zandrug waarop gebouwd kon worden en akkerbouw mogelijk
was, en vervolgens in het oosten als woeste gronden het veengebied dat
pas in 1324 ter vervening werd uitgegeven. Dit patroon is voor de
Brabantse nederzettingsgeschiedenis niet onbekend.77 Ten tijde van de
moernering zal het karakter van deze aanvankelijk agrarische nederzet
tingen veranderd zijn, waarna de beëindiging van die aktiviteit mede
bijgedragen zal hebben aan de reduktie van Schimmer en Hartel tot
onbetekenende gehuchten. Toch was dáár in de 14e eeuw de schepen
bank gevestigd en niet in Terheijden!

aard van de Landcijns Er is een duidelijk verschil in de wijze van
ontstaan tussen de Landcijns en de cijnzen van de moerneringen. De
laatste ontstonden in één klap, betroffen een erg groot gebied en ken-
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den vaak een tarief per bunder.. De Landcijns zal deels ontstaan zijn uit
oude horigheidsverhoudingen binnen de hof Breda, en deels uit na 1246
individueel ingenomen en toen met cijns belaste stukjes woeste grond.
Dat laatste proces ging in feite eeuwen lang voort. De Zonzeelse cijns
zal van het zelfde type geweest zijn als de Landcijns van Terheijden; de
cijnzen op de 17 Hoeven en de Steenbergse Moer, en de kwijtgeschol
den cijnzen van Zwartenberg en Vlasselt-onder-Catharinadal zijn van
het moerneringstype.

In de huidige gemeente Terheijden zijn dus twee oude nederzet
tingsgebieden aan te wijzen: allereerst de strook Hartel-Schimmer-Ter
heijden-Wagenberg, en voorts de omgeving van het dorpje Zonzèel. Zij
hadden een agrarisch karakter. Tot in de 2e helft van de 13e eeuw lag
de rest van dit gebied nog vrijwel ongebruikt. Dan begint de periode
van de turfnering, die leidde tot het afvenen van die woeste restgron
den. Dit kan weer tot gevolg hebben gehad dat de Hamse Kreek zich
in oostelijke richting kon verbreden en tenslotte tot een nieuwe, kor
tere rivierbedding kon uitgroeien die de oude Markbocht om Zwarten
berg heen uitschakelde. Zonzeel was tussen 1324/1333 en 1356 een
zelfstandige heerlijkheid in het land van Breda.

De ondergang van Zonzeel.

Zonzeel zou in de St. Elisabethsvloed van 1421 verdronken zijn.78

Deze bewering kan juist zijn. Immers, bij de uitvoerige uitspraak van
scheidsrechters in het grenskonflikt tussen Breda en Zevenbergen
( 1396) blijkt nog niets van door natuurgeweld veroorzaakte overstro
mingen. Wel had men moedwillig dijken doorgestoken.79 Vier jaar
later kregen de inwoners van Hartel-Schimmer-Terheijden-Wagenberg
toestemming om te Terheijden een eigen kapel te bouwen. De reden
daartoe was dat de weg naar Breda lang was en wateroverlast het be
gaan ervan bemoeilijkte. Niettemin beloofden de geburen de weg tussen
Hartel en de Emelenberg ook in de· toekomst in goede staat te houden.
De Hoge Brug over· het Callooise Gat was echter bij anderen in onder
houd.BO
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Blijkbaar zorgde de rivier de Mark, die op korte afstand van deze
weg stroomde, voor de nodige moeilijkheden. Dit doet vermoeden dat
sinds korte tijd de werking van eb en vloed hier een hinderlijke omvang
had gekregen, wat ons stroomafwaarts doet zoeken naar een verklaring.
Het meest voor de hand ligt dan een nader onderzoek van de wijziging
van de rivierloop bij Zwartenberg.

De Mark bij Zwartenberg De rivier de Mark blijkt in ieder geval
tussen 1267 en 1332 nog haar oude loop ten zuiden langs Zwartenberg
gevolgd te hebben. De uitgifte van de 17 Hoeven bij Zonzeel in 1267
blijkt een gebied te betreffen dat tot in Zwartenberg strekt. Het Hoe
vense Charter (1268) noemde de rivier ter hoogte van de Zwartenberg
se Molen als een grenspunt. De turfvaart van de Brugse moergronden
te Etten (1297) komt uit in de "Leurse Haven" bij Zwartenberg, of
wel: in de Oude Mark. Ook de bevestiging van het Hoevens Charter
pleit voor de Oude Mark en tenslotte blijkt dat de Leurse Vaart in
1332 "tot in de Mark" gegraven werd, terwijl dat eindpunt bij de hui
dige Zwartenbergse Molen blijkt te liggen.s1

Anderzijds werd in 1507 de nieuwe loop van de Mark bevestigd
door de aanleg van de dijken rond Zwartenberg. Doch toen moet de
Mark reeds geruime tijd haar nieuwe bedding gevolgd hebben. Sinds
1460 was de heer van Breda ijverig bezig gronden in Zwartenberg aan
te kopen. Het aldus verworven domein werd in 1507 de basis voor de
inpoldering. Het gemengd optreden van Ettense en Terheijdense sche
penen in Zwartenberg, zelfs op één en de zelfde donk, in het midden
van de 15e eeuw duidt er op dat men toen al niet meer wist wie waar
bevoegd was: de rivier moet zich dus nog veel eerder verlegd hebben.
Daar al in 1402 Ettense schepenen in Zwartenberg opereren, komen
we gemakkelijk in de 14e eeuw uit. Al die schepenbrieven spreken
overigens van plaatsen die "over de Mark" liggen. Waren toen zowel
de Oude Mark als de Nieuwe Mark nog beide belangrijke wateren?S2
Rond 1400 treffen we een aantal gebeurtenissen aan die er op kunnen
wijzen dat er toen iets gebeurde. Zo meldden de Brugse Godshuizen
dat ze sinds 1409 een nieuwe turfvaart gebruikten, die een korte ver
binding tussen de oude vaart en de Ettense Lake blijkt te zijn.s3 In de
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zelfde tijd horen we het laatst van het kasteel van Krijtenburg voor
Zevenbergen.84 Voorts is er na ± 1375 een grote bedijkingsaktiviteit:
1383: Haagse Beemden al bekadijkt;
1396: Ettense Beemden al bekadijkt, Zevenbergen haalt dijkaarde;
1409: Hoèvense Beemden bekadijkt;
1410: Zevenbergen haalt dijkaarde in Krijtenburg;
1412: dijk van Nieuwenbos naar St. Maartenslande.85

Als in 1427 Zevenbergen belegerd wordt, heet het door de zee
omgeven te zijn.86 In 1427-1431 verpachtte de hertog van Brabant
als heer van Zevenbergen de visserij op de Mark.87 Daar de heer van
Zevenbergen geen visrecht had op de latere loop van de Mark, moet
dit nog de Oude Mark, die vlak langs de stad Zevenbergen liep, betref
fen. Uit deze fragmentarische gegevens is het moeilijk een goed beeld
van de ontwikkeling van de Mark in dit gebied te krijgen. Mogelijk is
de zee op het laatst van de 14e eeuw agressief geworden en werd daar
door de bedijkingsaktiviteit ontketend. Gottschalk88 vermeldt in 1375
een oktoberstorm die elders in Zuidwest Nederland (o.a. de nabij gele
gen Grote Zuidhollandse Waard) veel schade aanrichtte. Deze storm
kan bij Zevenbergen en Zwartenberg de aanzet tot de latere grote wij
zigingen geweest zijn. Tot 1394 waren er weinig belangrijke stormvloe
den, maar de storm van 1394 kan ook hier van belang geweest zijn,
doordat misschien toen de nieuwe bedding van de Mark definitief ge
vormd werd. Doordat de rivier verkort werd zal de getijdewerking bij
Breda sterker geworden zijn. Dit kan de achtergrond van de waterover
last tussen Emelenberg en Hartel zijn.

In 1410 werd de juridische eenheid van de Steenbergse Moer op
geheven, overeenkomstig de voorwaarden van 1380. Dat duidt niet op
overstromingen. Maar de vraag rijst: waarom werd er geen nieuwe ter
mijn bedongen? Was het veen op? Was de ambitie over? Of zag men
toch waterstaatkundige problemen rijzen? We weten het niet. ·In 1411
betaalde Zonzeel nog normaal mee in de jaarbede: er is dan blijkbaar
nog niets bijzonders aan de hand. Maar in 1425 klaagde de rentmeester
van de heer van Breda dat hij van de Zonzeelse jaarbede zo weinig
ontving "want die lude die goede seer hebben laten varen, ommedat sij
onder water daer liggen".62 Nu is er wél iets ingrijpends aan de hand,
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en het lijkt niet onredelijk de St. Elisabethsvloed ervoor aansprakelijk
te stellen. In twee oorkonden van 1433 traden schepenen op die zich
noemden: schepenen van Terheijden en Zonzee1.89 Deze terminologie
en het feit dat later geen schepenen van Zonzeel meer geneomd werden
nopen ons de historie van de vier schepenbanken binnen het gebied van
de huidige gemeente Terheijden eens nader te bekijken. De schepen
bank van Zonzeel werd tussen 1324-28 gesticht, schepenen werden in
1336, 1350, 1380 genoemd. De schepenbank van de Steenbergse Moer
bestond van 1380-1410, maar er bleven naar het schijnt geen oorkon
den van bewaard. De schepenbank van Hartel werd waarschijnlijk in
1328 opgericht. De oudste oorkonde is van 1332 waarna tot 1414 een
lange reeks volgt.90

De schepenbank van Terheijden lijkt in 1363 één maal vermeld te
worden, maar komt overigens pas vanaf 141091 regelmatig voor. Ver
moedelijk hebben de schepenen van Hartel na het gereed komen van de
kapel van Terheijden hun bank daarheen verplaatst en hun benaming
aangepast. Naast deze vierschaar van Hartel/Terheijden waren die van
de Steenbergse Moer en Zonzeel aparte eenheden. Als nu in 1433 sche
penen "van Terheijden én Zonzeel" optreden, wekt dit bevreemding.

Vermoedelijk was de schepenbank van Zonzeel in 1433 al enige
tijd een fiktie. Maar omdat het ging om een belangrijke rechtshandeling
in hUn rechtsgebied (de inbeslagname van 79 hektare grond) zal de
Terheijdense bank de benaming "Terheijden en Zonzeel" gebruikt heb
ben. Misschien waren er ook wel oude Zonzeelse schepenen in opgeno
men. Buiten deze twee akten (over de zelfde zaak) komt die dubbele
benaming niet voor. Uit de late inbeslagname van gronden wegens niet
betalen van cijns en jaarbede (12 jaar na de Elisabethsvloed) kan blij
ken dat niet iedereen terstond de omgeving van Zonzeel ontruimde,
maar dat eerder geleidelijk steeds meer mensen de moed opgaven en
vertrokken. Ook in de Grote of Zuidhollandse Waard duurde het na
de ramp van 1421 een tiental jaren eer iedereen weggetrokken was. Er
zijn aanwijzingen dat het Zonzeelse Veer in de 16e eeuw een tijd niet
gefunktioneerd heeft.92
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Niet het gehele gebied werd in gelijke mate door overstromingen
getroffen. Uit de ligging van de domeingronden van de heer van Breda
in Zonzeel, die merendeels voortkwamen uit soortgelijke inbeslagnames
als die van 1433, kan afgeleid worden welke gebieden verlaten werden.
Zo blijkt dat heel Krauwelsgors, heel de Noord en vrijwel geheel de
Bredase Steenbergse Moer daartoe gerekend moeten worden. In het ge
bied tussen de weg van het Nieuw Veer en Catharinadal's Vlasselt la
gen enkele domeinpercelen, maar de meeste grond bleef er in partiku
liere handen.93 Anderzijds kunnen we uitkijken naar plaatsen die be
houden bleven. Daartoe behoorde 1 hektare op Hokkenberg, dat als
cijnsgoed van Burgst de 16e eeuw overleefde.94 Het betreft een hoge
zandkop. Ook het komplex van gronden onder de Oude Ettense Land
cijns, Bredase leengoederen en de daarbij staande Zonzeelse noodkapel
aan de Lamsbergen bleef blijkbaar behouden.95 Het verkavelingspa
troon ten noordoosten daarvan ziet er nog oud uit: We meenden reeds
daarin Catharinadal's Vlasselt te herkennen. Over die hoek bestaan tal
van 15e eeuwse oorkonden, waaruit blijkt dat het niet wegens de over
stromingen verlaten was. De dijk van Terheijden naar Wagenberg hield
stand, alhoewel enkele grote wielen aan een woelige tijd herinneren.
Ook elders bleven dijkfragmenten intakt. Zo tussen de noodkapel en
Nieuw Veer, voorts de Zuiddijk van het Oudland van Zevenbergen en
de wegdijkjes rond Vlasselt-onder-Catharinadal. Ook de zogenaamde
Lange Weg door heel het Land van Zevenbergen dateert van voor de
overstromingen: in 1388 werd er melding van gemaakt en de oorsprong
ervan lijkt in 1287 te liggen. Het was een vaart met aan weerszijden
een weg.96 Behalve landschapselementen, bleven ook rechten bestaan.
Het visrecht op de Bredase Mark werd geacht nog steeds door de jonge
polder van Zwartenberg te lopen, zoals blijkt in 1518.97 Het visrecht
op de Mark ten noorden van Zwartenberg heette nog steeds "de visse
rij op de Ham".60 De vierschaar van Zonzeel werd nu toegevoegd aan
die van Terheijden, waardoor we de Terheijdense schepenen nog op de
Lobsdonk in zuidelijk Zwartenberg in aktie zien,82 overigens in kon
kurrentie met hun Ettense kollega's.
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De heroccupatie van Zonzeel

Na het midden van de 15e eeuw ging men het verdronken land
langzaam weer in gebruik nemen. In 1459 stond er de noodkapel van
Zonzeel al.98 In 1462 volgde de belening van Goessen van Romen,
rentmeester van de heer van Breda, met een hoeve van 15~ hektare
aan Hokkenberg.99 De man moest daar in die afgelegen hoek blijkbaar
een oogje in het zeil houden.

In 1474 werd de grenssloot tussen Breda en Zevenbergen gegra
ven,22 waarna het goed Hokkenberg in 1476 verder vergroot werd.99

Toen al was een deel van het iets westelijker gelegen Krauwelsgors in
cijns uitgegeven: tegen 1500 was heel dat gebied aldus aan partikulieren
vergund. De domeinen in de Noord en de oude Steenbergse Moer ble
ven echter gehandhaafd. DeIahaye vermeldde nog een drietal overstro
mingen in 1510, 1520 en 1530. Kort daarna werd de grens tussen
Breda en Zevenbergen nogmaals vastgesteld, en volgde een snelle bedij
kingsaktie. Tussen 1533 en 1545 werden heel Zonzeel, Krauwelsgors,
de Noord en het Oudland van Zevenbergen met stevige dijken omge
ven. Daarbij gebruikte men waar mogelijk oude dijkresten. De Bredase
domeinen werden, vermoedelijk in 1538, met de korte roede (3,8 me
ter lang) opgemeten, maar in 1554 werd dat nog eens overgedaan met
de lange roede (5,7 meter). Daarna werd de grond voor het eerst ver
pacht. Vanaf 1566 werden er ook hoeven gebouwd op het domein.93

De naam Zonzeel bleef voortleven in de poldernaam, maar het dorpje
herrees niet meer.
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